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AGÊNCIA REGULADORA 
 

Destaca seu projeto de lei que submete as agências reguladoras ao 
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Brasileira de Informações - ABIN, a qual deveria ser supervisionada pela 
Comissão de Infra-Estrutura. Senador Arthur Virgílio. 420 

 
Aborda questão que está sendo objeto de preocupação, inclusive do 

Presidente da República: a forma como se apresentam as agências 
reguladoras. Senador Ana Júlia Carepa. 592 

 
AGRICULTOR 
 

Comenta projeto de sua autoria que trata da importância do 
fortalecimento dos produtores rurais de todas as regiões, incentivando-os para 
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AGRICULTURA 
 

Presta informações do processo de renegociação das dívidas rurais, as 
quais remontam a 1995, após a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investigou as 
causas do endividamento do setor rural. Senador Jonas Pinheiro. 333 



 
ALFABETIZAÇÃO 
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imprensa, no último dia 13, que a UNESCO indicou o Programa de 
Alfabetização Solidária como um dos dez programas de alfabetização mais 
bem sucedidos do mundo. Senador Romero Jucá. 468 
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Comenta, em nome do PSB, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 21, de 2001, que inclui nos rol dos direitos sociais o direito à 
alimentação, aprovada pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania 
do Senado Federal. SeNADOR Antônio Carlos Valadares. 451 
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Reverencia o carnaval, os que fazem este espetáculo, o que significa 
este evento na cultura brasileira, as escolas de samba do Brasil, os afoxés, os 
maracatus, os blocos de frevo e todas manifestações culturais diversificadas 
do Carnaval brasileiro. Senadora Ideli Salvatti. 417 
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Parabeniza o Senador Paulo Paim pelo discurso emocionante. Aparte 
ao Senador Paulo Paim. Senadora Íris de Araújo. 648 

 
CONGRESSO NACIONAL 
 

Concorda com o Senador Demóstenes Torres, quando este afirma que o 
Congresso Nacional é o foro legítimo para discussão de todos os problemas 
do País. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador Leomar Quintanilha. 413 

 
COTA 
 

Comenta projeto de sua autoria em que se mostra defensor das cotas e 
das ações afirmativas para negros e também para aqueles que, de uma forma 
ou de outra, sejam discriminados, propondo também a política de cotas para 
os negros nos partidos políticos. Senador Paulo Paim. 641 

 
Mostra-se a favor da Lei de Cotas no ponto em que se propõe que haja 

a inserção do negro nos partidos políticos. Aparte ao Senador Paulo Paim. 
Senadora Serys Slhessarenko. 643 

 
Exalta a importância de se abordar em Plenário o assunto das cotas. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. Senador Pedro Simon. 646 
 



CPI 
 

Faz apelo ao Senador Magno Malta para que continue com a cruzada, 
formando aqui no Senado a CPI do Narcotráfico. Aparte ao Senador Magno 
Malta. Senador Marcelo Crivella. 612 

 
CRIME 
 

Demonstra sua indignação ao ver a criminalidade e o narcotráfico 
agindo nas capitais do Brasil. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador 
Marcelo Crivela.  454 

 
CRIME INTERNACIONAL 
 

Expressa preocupação com relação aos anos de 2003 e 2004 se 
persistirem  os sintomas da crise internacional que se aprofunda a partir do 
Presidente George Bush e a partir de inevitáveis reações que começam a 
surgir no mundo inteiro. Senador Arthur Virgílio. 625 

 
CRIME ORGANIZADO 
 

Esclarece que o crime organizado no Estado do Espírito Santo não é 
como nos demais Estados, pois é institucionalizado, tem patente, veste toga, 
veste estola, põe gravata e está nas colunas sociais e dá sugestão aos 
Governadores para se extinguir o crime organizado: tendo coragem para 
meter as mãos e limpar as suas polícias. Senador Magno Malta. 608 

 
Demonstra sua indignação diante do narcotráfico estabelecer com o 

crime organizado todo o seu domínio, dentro das polícias, dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, criando para si um Estado paralelo e 
comunica que será instalada a CPI para se enfrentar o crime, o narcotráfico, 
e para ajudar a sociedade brasileira a buscar o seu momento de paz. 
Senador Magno Malta. 608 

 
CUMPRIMENTO 

 
Parabeniza o Senador Siba Machado pela sua feliz atuação na Casa. 

Aparte ao Senador Siba Machado. Senador Duciomar Costa. 144 
 
Parabeniza o Senador Geraldo Mesquita Júnior pela chegada à Casa. 

Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Senador Siba Machado. 150 
 

DEMOCRACIA 
 

Exalta a democracia por ser a única alternativa capaz de honrar a 
vocação de grandeza do País, pois as urnas revelaram um anseio 
generalizado de esperança. Senador Demóstenes Torres. 412 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

Chama atenção para se debater o aumento das alíquotas dos royalties 
sobre a exploração mineral, vinculando a um novo de desenvolvimento 
regional. Senadora Ana Júlia Carepa. 463 

 



Chama atenção para se debater o aumento das alíquotas dos royalties 
sobre a exploração mineral, vinculando a um novo de desenvolvimento 
regional. Senador Ana Júlia Carepa. 463 

 
DIPLOMACIA 
 

Exalta o agreement concedido pelo Governo de Sua Majestade, a 
Rainha Elizabeth II, ao diplomata José Maurício Bustani para exercer as 
funções de embaixador brasileiro em Londres. Senador Valdir Raupp. 378 

 
DISCRIMINAÇÃO 
 

Pede que sejam tomadas providências para retirar de circulação o livro 
“Banzo, Tronco e Senzala” por ser preconceituoso, racista e ferir a auto-estima 
da comunidade negra. Senador Paulo Paim. 335 

 
DISCURSO 
 

Afirma que o seu discurso sustentado ao longo dos oito anos do 
Governo Fernando Henrique Cardoso não será alterado em nenhuma vírgula. 
Senador Arthur Virgílio. 618 

 
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
 

Discute a concentração de renda no âmbito das regiões e aponta as 
suas maiores vítimas.. Senador Eduardo Siqueira Campos. 155 

 
ECONOMIA 

 
Critica a oposição por não enxergar a sensatez do Governo Lula diante 

das medidas que serão tomadas com relação à economia do Brasil. Aparte ao 
Senador Siba Machado. Senador Duciomar Costa. 144 

 
Aborda mais uma vez as taxas de juros e reafirma algumas 

discordâncias da política econômica do Governo Lula. Aparte ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. Senador Romero Jucá. 148 

 
Afirma que o povo brasileiro votou a favor da alteração do plano 

econômico do Brasil, entretanto rejeita o atual modelo governamental. Aparte 
ao Senador Duciomar Costa. Senador Romero Jucá. 153 

 
Comenta a crise econômica que atinge proporções gigantescas, 

afetando a estrutura do poder estatal. Senadora Íris de Araújo. 326 
 
Apresenta dado do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, nos 

últimos oito anos, a fim de introduzir uma discussão sobre tarifas e inflação. 
Senador Aloízio Mercadante. 371 

 
Pede que seja acompanhado atentamente tudo o que foi anunciado pelo 

Governo Federal para se tornar realidade a perspectiva de uma economia 
fiscalmente mais saudável. Senador Arthur Virgílio. 625 



 
EDUCAÇÃO 
 
 

Afirma que a educação é o caminho seguro para elevar o Índice de 
Desenvolvimento Humano do País e evitar o caminho fácil da criminalidade e 
das drogas. SeNADOR Demóstenes Torres. 412 

 
Aborda a importância do computador na vida do estudante, para que 

este não faça parte do grupo de “exclusão digital”, grupo cujo acesso à 
tecnologia é impossível devido às barreiras sociais. Senador Romero Jucá. 615 

 
EMPREGO 
 

Comenta sobre a importância da extração mineral no Pará para o Brasil 
e para o próprio Estado, tendo em vista a geração de empregos e a melhoria 
da renda da população da região. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 
Senador Luiz Otávio. 154 

 
Critica os novos padrões comportamentais e o perfil cada vez mais 

egoísta do mercado de trabalho que são impostos à infância brasileira. 
Senadora Íris de Araújo. 326 

 
EMPRESA AÉREA 
 

Trata da crise de endividamento da aviação. Senador Ney Suassuna. 454 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
 

Discursa sobre a incapacidade de planejamento, com relação à crise 
energética ocorrida em 2002, e de realização de ações pelo Governo. Senador 
Almeida Lima. 550 

 
Trata da necessidade de optar por outras fontes de energia elétrica que 

se impôs, desde cedo, à Região Amazônica, utilizando usinas termelétricas à 
base da queima de óleo diesel como principal alternativa para muitas cidades 
do norte brasileiro. Senador Valdir Raupp. 606 

 
ESTADO 
 

Critica o modelo de Estado brasileiro por ser injusto, sendo que este 
deveria ser a concretização do sonho do povo. Senador Almeida Lima. 447 

 
Comenta sobre a crise dos Estados: estrutural e conjuntural. Senador 

Ney Suassuna. 454 
 
Comenta sobre os problemas conjunturais do Brasil e de se estabelecer 

uma cesta básica de insumos. Senador Marcelo Crivella. 458 
 
Defende o direito dos Estados brasileiros de receberem o usufruto do 

patrimônio natural a fim de que se possa pensar em um outro modelo de 
desenvolvimento para a região do Pará. Senadora Ana Júlia Carepa. 463 

 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

Refere-se à Minas Gerais como sendo um Estado brasileiro que mais se 
destaca com o mais extenso conjunto de terras elevadas do País, rico em 
recursos naturais e paisagismo, com sólida base industrial e agricultura 
variada e produtiva. Senador Aelton Freitas. 553 

 
Saúda o Senador Aelton Freitas pelo trabalho como Prefeito de Iturama, 

no Triângulo Mineiro. Aparte ao Senador Aelton Freitas. Senador Eduardo 
Azeredo. 555 

 
Reafirma o compromisso dos Senadores de Minas Gerias com a defesa 

do Estado, exaltando também o trabalho do Senador Aelton Freitas. Aparte ao 
Senador Aelton Freitas. Senador Hélio Costa. 555 

 
Aborda assunto que traz grande preocupação ao Estado de Minas 

Gerais, a seu povo e a vários Estados da Federação: o pacto federativo. 
Senador Hélio Costa. 589 

 
ESTADO DO ACRE 
 

Registra sua participação em uma expedição na região do Juruá, no 
Estado do Acre, pelos bonitos rios daquela região, encabeçada pelo 
desembargador Arquilau de Castro Melo. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 146 

 
ESTADO DO AMAZONAS 
 

Defende seu Estado por ter um pólo industrial que não deveria ser 
chamado de zona franca, por nada ter mais de escambo comercial, tratando-
se de um pólo consolidado que agrega valor econômico e industrial. Senador 
Arthur Virgílio. 279 

 
Registra sua alegria em vê a Senadora Ana Júlia Carepa na Tribuna do 

Senado Federal, fazendo um pronunciamento tão amplo e necessário ao 
grande debate da Amazônia brasileira. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. 
Senador Tião Viana. 465 

 
Rebate preconceito das demais regiões com relação à Amazônia, a fim 

de não amesquinhar as suas perspectivas de futuro. Aborda matéria do jornal 
O Globo, do dia 24 de fevereiro de 2003, que menciona que a Zona Franca de 
Manaus seria um artifício para burlar o Fisco. Senador Arthur Virgílio. 625 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Comenta a necessidade de que os homens públicos do Estado do 
Espírito Santo têm de conhecer exatamente os seus respectivos papéis na 
reconstrução do seu Estado. Senador Magno Malta. 367 

 
ESTADO DO GOIÁS 
 

Declara sua determinação de lutar pelos mais altos interesses do povo 
do Goiás e do Brasil. Senadora Íris de Araújo. 326 

 



ESTADO DO MATO GROSSO 
 

Traz à Casa informação de que o Estado do Mato Grasso irá colher este 
ano uma safra recorde de soja, cerca de 14 milhões de toneladas, colocando-o 
como a maior região produtora de soja do Brasil e do mundo, superando o 
Estado de Iowa, nos Estados Unidos. Senadora Serys Slhessarenko. 598 

 
Chama atenção para a situação das principais rodovias do Estado do 

Mato Grasso que se encontram em petição de miséria. Senadora Serys 
Slhessarenko. 598 

 
Aborda a questão de se fundamentar uma política agrícola claramente 

definida para o pequeno, médio e o grande produtor, tendo em vista o grande 
potencial agropecuário do Estado do Mato Grosso. Senador Serys 
Slhessarenko. 598 

 
ESTADO DO PARÁ 
 

Registra que, em matéria publicada no jornal O Liberal, do Pará, quando 
menciona que a extração mineral deve ter novas regras, a Senadora Ana Júlia 
Carepa, PT - PA, faz considerações sobre a legislação hoje vigente no País, a 
Lei Kandir, lei de compensação para Estados eminentemente exportadores, e 
que pretendem ver a lei atual revista dentro da reforma fiscal e tributária. 
Senador Luiz Otávio. 450 

 
Critica o modelo de desenvolvimento, até hoje pensado e implementado 

no Estado do Pará e na Amazônia pelos diversos governos federais e 
estaduais. Senadora Ana Júlia Carepa. 463 

 
Defende o ex-Governador do Pará, Almir Gabriel, e o atual Governador 

Simão Jatene da acusação de omissão feita pela Senadora Ana Júlia Carepa. 
Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. Senador Luiz Otávio. 464 

 
Admira a Senadora Ana Júlia Carepa por defender com tanta alma e 

amor o povo do seu Estado e se põe à disposição na luta pelo Pará. Aparte à 
Senadora Ana Júlia Carepa. Senador Marcelo Crivella. 466 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Compartilha a indignação dos Senadores do Rio de Janeiro com relação 
à violência, sendo esta uma preocupação também de todos Senadores que 
representam os Estados brasileiros. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 
Senador Romeu Tuma. 455 

 
Opina que as Forças Armadas e a Polícia Federal devem agir no Rio de 

Janeiro para conter a onda de violência. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 
Senador Sérgio Cabral. 455 

 
Compartilha a preocupação do Estado do Rio de Janeiro quando se 

trata de violência, por Minas Gerais ser um Estado vizinho de fronteiras com o 
Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Hélio Costa. 456 

 
Trata dos momentos dramáticos que o Rio de Janeiro vive: refém não 

somente do narcotráfico, mas também de um preconceito, de uma 
descriminação que o Governo Federal tem contra aquele Estado. 458 



 
Valoriza o início do discurso do Senador Marcelo Crivella por mencionar 

os recursos com que o Rio de Janeiro foi contemplado no orçamento da 
União. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Sérgio Cabral. 461 

 
Solidariza com a preocupação da violência no Rio de Janeiro. Aparte ao 

Senador Marcelo Crivella. Senador Eduardo Azeredo. 462 
 
Manifesta a sua preocupação com o aumento da violência na cidade do 

Rio de Janeiro e com declarações do Prefeito César Maia de que a polícia, 
diante do quadro de violência que está imperando no Rio de Janeiro. Senador 
Eduardo Suplicy. 602 

 
Comenta entrevista concedida à rádio CBN do Prefeito César Maia 

sobre a onda de violência na cidade do Rio de Janeiro. Senador Mão Santa. 604 
 
Expressa sua tristeza com relação à situação do Rio de Janeiro por 

estar se preparando para o carnaval e os hotéis esvaziando por causa das 
notícias de jornais do mundo sobre a violência que se estabeleceu no 
Estado. Senador Magno Malta. 608 

 
ESTADO DO TOCANTINS 
 

Declara sua alegria em poder representar o povo tocantinense e em 
poder defender os interesses de seu Estado e do Brasil. Senador João 
Ribeiro. 162 

 
Explicita sua admiração pelo Governo de Siqueira Campos em 

Tocantins.  Aparte ao Senador João Ribeiro. Senador Alberto Silva. 163 
 
Deixa claro que está junto ao Senador João Ribeiro defendendo os 

interesses do povo tocantinense e do País. Aparte ao Senador João Ribeiro. 
Senador Leomar Quintanilha. 164 

 
Comunga na luta pela implementação de ações de interesses regionais 

e nacionais do Pará e de seu Estado, o Tocantins, por terem diretrizes 
comuns. Aparte ao Senador Duciomar Costa. Senador Lomar Quintanilha. 320 

 
Destaca projetos da Secretaria de Estado da Juventude do Tocantins 

em prol da juventude tocantinense. Senador João Ribeiro. 376 
 

EVASÃO DE DÍVIDAS 
 

Expõe sobre a importância de se instalar uma CPI para investigar a 
questão da evasão de divisas, responsável pela remessa ilegal de dólares do 
nosso País. Senadora Ideli Salvatti. 333 

 
Afirma que o Presidente do seu partido, PFL, o Senador Jorge 

Bornhausen, não está envolvido na remessa irregular de dólares enviados 
para fora do País, acusação feita pela Senadora Ideli Salvatti. Senador José 
Agripino. 333 

 
Dirige-se ao Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal, em 

virtude do pronunciamento da Senadora Ideli Salvatti, de modo a resguardar a 
verdade diante de informações que causam danos à sua imagem, honra e vida 
privada. Senador Jorge Borhausen. 387 



 
Reforça a importância da CPI para investigar a evasão dos dólares do 

País e se defende das acusações e ameaças do Senador Jorge Bornhausen 
em discurso feito anteriormente, referente a esta CPI. Senadora Ideli Salvatti. 417 

 
EXTRAÇÃO MINERAL 
 

Trata de por ponto final em situação ocorrida no dia anterior com 
respeito ao requerimento para a formação de uma subcomissão temporária, 
propondo um estudo da legislação da compensação financeira sobre a 
extração mineral. Senadora Ana Júlia Carepa. 592 

 
FOME 
 

Estabelece relação entre o combate à fome e a produção e o custo 
dos alimentos. Senador Leomar Quintanilha. 331 

 
Questiona e classifica de injusto quem diz que o Governo atual não 

consegue tirar o Programa Fome Zero do papel. Senador Arthur Virgílio. 618 
 

FERROVIA 
 

Traz ao conhecimento da Casa reunião acerca da obra da Ferrovia 
Norte-Sul e de seu financiamento feita em viagem ao Japão pelo ex-
Governador Siqueira Campos juntamente com o Governador eleito Marcelo 
Miranda, com diversos presidentes de federações, sindicatos e o Presidente 
da Valec, responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul. Senador 
Eduardo Siqueira Campos. 285 

 
GASODUTO 
 

Demonstra, sob diversos pontos de vista pertinentes, o quanto é 
necessária a licença para a implantação do gasoduto Urucu – Porto Velho 
para o Estado de Rondônia, do Acre, da Amazônia e para o Brasil. Senador 
Valdir Raupp. 606 

 
GOVERNO FEDERAL 
 

Esclarece que precisamos ter a consciência de que o Governo sozinho 
não faz as mudanças necessárias de que o Brasil precisa, porque o País 
precisa ser construído com a participação de todos os segmentos sociais. 
Senador Duciomar Costa. 151 

 
Desacredita na matéria publicada no jornal O Globo do dia 22 de 

fevereiro, na página 3B: “Lula – Se preciso botamos a sociedade contra o 
servidor. Presidente defende a cobrança de contribuição dos inativos e o teto 
para os salários do funcionalismo público”, por ter certeza de que essa não 
será a posição do atual Governo. Senador Romero Jucá. 291 

 
Trata de um fato importante na história do Brasil: a República, governo 

do povo, pelo povo e para o povo. Senador Mão Santa. 604 
 
Critica a posição do Presidente Lula por delegar às agências assuntos 

de sua competência, como o aumento do gás de cozinha. Senador Magno 
Malta. 608 



 
Critica o atual Governo por não ter anunciado até o prezado momento 

nenhuma medida inovadora para o Setor da Segurança, Saúde e Educação. 
Senador Arthur Virgílio. 618 

 
Esclarece que a diferença de um governo da direita de um governo da 

esquerda é saber como serão aplicados os excedentes econômicos que a 
sua previdência econômica gera. Classifica em três os governos que o PT 
hoje se debate: o governo possível, que será concluído; o governo 
prometido, inalcançável; e o governo esperado pela imaginação popular. Faz 
balanço das realizações do Governo Fernando Henrique que reflete no 
amadurecimento da sociedade brasileira.Senador Arthur Virgílio. 623 

 
Discorda dos Líderes do PSDB e do PFL por não concederem 

oportunidade ao novo Governo de se preparar; apesar de não concordar 
com algumas decisões e ações do Governo, julga cedo para elogiá-lo, como 
também para criticá-lo. Senador Pedro Simon. 648 

 
 
GUERRA 
 

Anuncia assinatura do manifesto, articulado pelo Senador João 
Capiberibe, a favor da paz e contra a insanidade da guerra declarada ao 
Iraque pelos Estados Unidos da América. Senador Arthur Virgílio. 336 

 
Critica a declaração feita no jornal “O Globo” do Ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Sr. Luiz Fernando Furlan, por 
anunciar favorecimento do comércio brasileiro diante da guerra do Iraque. 
Senador Arthur Virgílio. 336 

 
Destaca debate, no plenário desta Casa, sobre a paz mundial com o 

Ministro Celso Amorim, o qual serviria para unificar a posição brasileira na 
condenação ao esforço beligerante que vem sendo conduzido pelos governos 
dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha contra o Iraque. Senador Arthur 
Virgílio. 420 

 
Comunica o convide feito ao Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Celso Amorim, para vir ao Plenário do Senado fazer uma 
exposição a respeito da política externa brasileira, com ênfase nos esforços de 
paz que o Governo brasileiro está realizando, sobretudo no Iraque. Senador 
Eduardo Suplicy. 429 

 
Lê comunicado do Presidente da Casa, Senador José Sarney, que 

informa ao Plenário que o Sr. Celso Amorim, Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, comparecerá perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, para tratar sobre o cenário da guerra do Iraque e as iniciativas e 
políticas do Governo brasileiro em defesa da paz. Senador Paulo Paim. 429 

 
Demonstra forte preocupação com a anunciada guerra contra o Iraque, 

principalmente, por causa da desarmonia da Comunidade Européia, da ONU e 
da economia brasileira. Senador Antônio Carlos Valadares. 616 

 
Comenta um fato histórico importante, dramático e cruel: a guerra 

declarada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, o Sr. George W. 
Bush. Senador Pedro Simon. 648 



 
HOMENAGEM 
 

Homenageia o profícuo trabalho do Governador de Tocantins, Siqueira 
Campos, por ter sido um exemplo de trabalho e implementação de um Estado. 
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. Senador Romero Jucá. 159 

 
Homenageia o Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim. 

Senador Pedro Simon. 643 
 
HOMENAGEM PÓSTUMA 
 

Homenageia o jornalista e escritor do Estado do Mato Grosso, Antônio 
de Pádua  e Silva, recentemente falecido. Senador Serys Slhessarenko. 637 

 
IDOSO 
 

Comenta sobre apresentação de um Projeto de Lei na Câmara a cerca 
do Estatuto do Idoso, com 123 artigos. Senador Paulo Paim. 273 

 
Chama atenção da Casa e da sociedade brasileira para a questão do 

envelhecimento da população brasileira e criação de uma cartilha, visando ao 
melhoramento da saúde do idoso. Senador Leomar Quintanilha. 427 

 
JUROS 

 
Critica o aumento da taxa de juros implementado pelo Governo Lula, 

tendo em vista as propostas, compromissos e promessas deste governo feitos 
durante a campanha eleitoral. Senador Romero Jucá. 141 

 
Aproveita a oportunidade diante da procedente preocupação do Senador 

Romero Jucá com o aumento dos juros, posicionando-se contra política 
econômica. Senador Duciomar Costa. 151 

 
LEGISLAÇÃO PENAL 
 

Critica a Legislação Penal brasileira por ser leniente tanto para os 
crimes de menor potencial ofensivo quanto para os hediondos. Senador 
Demóstenes Torres. 412 

 
Critica a Legislação Penal brasileira por além de lenta ser flexível. 

Aparte ao Senador Demóstenes Torres. Senador Ney Suassuna. 415 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Critica a terceirização do País e parabeniza os promotores do 
Ministério Público pela eficiência diante de todas deficiências, pois foi uma 
das coisas boas que sobraram. Senador Magno Malta. 608 

 
 
MEIO AMBIENTE 
 

Trata da preservação do imenso patrimônio ambiental da sociedade 
brasileira. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. Senador João 
capiberibe. 147 



 
MENOR ABANDONADO 
 

Demonstra indignação diante do descaso relativo ao futuro dos menores 
abandonados brasileiros. Senador Eduardo Siqueira Campos. 155 

 
Comenta sobre a implantação de um dos maiores programas sociais 

deste País, o Programa dos Pioneiros Mirins, feita pelo pai do Senador 
Eduardo Siqueira Campos. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 
Senador João Ribeiro. 157 

 
MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 

Mensagem nº 55, de 2003 (nº 52/03, na origem) que, nos termos do art. 
84, inciso XIV, combinado com o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição 
Federal, submete à consideração desta Casa o nome do Senhor João Antônio 
Fleury Teixeira para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 305 

 
Mensagem nº 56, de 2003 (nº 53/03, na origem) que, nos termos do art. 

84, inciso XIV, combinado com o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição 
Federal, submete à consideração desta Casa o nome do Senhor Luiz Augusto 
de Oliveira Candiota para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do 
Brasil. 306 

Mensagem nº 57, de 2003 (nº 54/03, na origem) que, nos termos do art. 
84, inciso XIV, combinado com o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição 
Federal, submete à consideração desta Casa o nome do Senhor Paulo Sérgio 
Cavalheiro para exercer o cargo de Diretor do Banco Central do Brasil. 309 

 
Mensagem nº 58, de 2003 (nº 56/2003, na origem), da conformidade 

com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, 
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 
93.325, de 1º de outubro de 1986, e no art. 57 do Anexo I ao Decreto nº 3.959, 
de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor José Maurício de Figueiredo Bustani, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 515 

 
Mensagem nº 59, de 2003 (nº 57/2003), da conformidade com art. 52, 

inciso IV, da Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 
93.325, de 1º de outubro de 1986, e no art. 57 do Anexo I ao Decreto nº 3.959, 
de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo 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 exercer o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto à Confederação Helvética. 538 

 



MOBILIZAÇÃO 
 

Vem à Tribuna chamar a atenção do Parlamento para a importância da 
mobilização com o objetivo de modificar a Lei da Mobilização. Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. Senador Romeu Tuma. 459 

 
MORADIA 
 

Externaliza sua gratidão pela força e pelo exemplo de alguns 
Senadores que o ajudaram a construir 40 mil casas no Piauí. Aparte à 
Senadora Íris de Araújo. Senador Mão Santa. 328 

 
MULHER 
 

Exalta o papel cada vez mais atuante da mulher no mercado de trabalho 
brasileiro. Senadora Íris de Araújo. 326 

 
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será 

comemorado em sessão no dia 12 de março, nesta Casa, a Senadora 
comenta que apresentará um projeto de lei que estabelece que 30% das 
vagas na Mesa do Senado sejam, dentro de um tempo determinado, 
disputadas por mulheres. Senadora Serys Slhessarenko. 637 

 
MUNICÍPIO 
 

Apela ao Governo para que tenha sensibilidade em adiar a vigência do 
Decreto nº 4.594, de 13 de fevereiro, que trata da liberação de recursos para 
municípios, a fim de analisá-lo com cuidado por ser este um assunto 
extremamente grave. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Romero 
Jucá. 422 

 
NARCOTRÁFICO 
 

Faz síntese da posição do PDT diante da guerrilha urbana na Avenida 
Vieira Souto fato que comprova e do que está acontecendo há muito tempo 
no Rio de Janeiro: a cidade estar sob o comando do narcotráfico. Senador 
Jefferson Peres. 322 

 
Chama atenção para se solicitar ao Deputado João Paulo, Presidente 

da Câmara Legislativa Federal, celeridade no processo de votação da Lei do 
Narcotráfico, já aprovada no Senado, e ainda em pauta na Câmara. Senador 
Magno Malta. 367 

 
OFÍCIO 
 

Comunica suas providências diante do teor da reportagem veiculada na 
Revista Época, edição nº 213, de 17-6-2002, que menciona a suposta 
existência de boleto bancário que comprovaria registro de transferência 
internacional de reais em nome do Senador Jorge Bornhausen. Procurador-
Geral da República Geraldo Brindeiro. 379 

 
ORÇAMENTO 
 

Faz análise do comportamento estratégico, que o Poder Executivo vem 
adotando em suas relações com o Congresso, no que tange à elaboração e à 



execução das normas de natureza orçamentária, em especial a Lei 
Orçamentária Anual. Senador Paulo Octávio. 167 

 
PARECER 
 

Parecer nº 9, de 2003. Da comissão de Fiscalização e Controle, sobre 
o Ofício “S” nº 35, de 2001, da Presidência da CPI da Câmara Municipal de 
São Paulo, constituída para investigar questões relacionadas ao Tribunal de 
Contas daquele município. Senador Jeffersson Péres. 001 

 
Parecer nº 10, de 2003. Da Comissão de Assuntos Econômicos 

favoráveis ao Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2002, (nº 4.514/2001, na 
Casa de origem), que altera os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, que dispõe sobre a distribuição a Estados e Municípios da 
compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica, acrescentando-se um parágrafo. Senador Ney 
Suassuna. 003 

 
Parecer n º 11, de 2003. Da Comissão de Educação favorável ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua 
portuguesa e dá outras providências. Senador Amir Lando. 010 

 
Parecer nº 12, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 que dispõe sobre o atendimento 
de emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede 
do Sistema Único de Saúde. Senador Moreira Mendes. 056 

 
Parecer nº 13, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais  favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na origem) que 
cria os Conselhos Federal e Regionais de Sociólogos e dá outras 
providências. Senador Lindbeg Cury. 058 

 
Parecer nº 14, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na casa de 
origem) que obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem 
sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle de 
doença celíaca. Senador Sebastião Rocha. 061 

 
Parecer nº 15, de 2003. Da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de 
origem), que “dispõe sobre a agricultura orgânica, altera dispositivos da Lei 
nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e dá outras providências”. Senador Jonas 
Pinheiro. 063 

 
Parecer nº 16, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável, 

“mediante Substitutivo”, ao Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2002 (nº 
943/99, na Casa de origem), que “proíbe inversão de ordem dos nomes 
constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de 
Transplantes, se houver leito disponível em qualquer  unidade hospitalar 
acessível”. Senador Sebastião Rocha. 065 

 



Parecer nº 17, de 2003. Da Comissão de Educação favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2002 (Nº 2.2521/99, na Casa de origem) 
que institui o dia nacional da água. Senadora Maria do Carmo Alves. 068 

 
Parecer nº 18, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 

ao Projeto de Lei da Câmara nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de 
origem), que altera dispositivos da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria os 
Conselhos Federal e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina 
Veterinária. Senador Benício Sampaio. 070 

 
Parecer nº 19, de 2003. Da Comissão de Educação favorável ao 

Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2002 (nº 4.169/2001, na Casa de 
origem), que denomina ‘Rodovia Ormeo Junqueira Botelho’ trecho da BR-
120, no Estado de Minas Gerais. Senador Francelino Pereira. 072 

 
Parecer nº 20, de 2003. Da Comissão de Educação favorável a 

Indicação nº 6, de 2002, que sugere à Comissão de Educação de estudos 
visando a criação da Universidade Federal do Oeste Catarinense 
(UFOESTE). Senador Olivir Gabardo. 074 

 
Parecer nº 21, de 2003. Da Comissão de Constituição e Justiça 

pedindo o reencaminhamento  do Requerimento nº 248, de 2002, de 
iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle, que solicita ao Ministro de 
Estado da Fazenda a remessa de cópia do relatório da auditoria, realizada 
pelo Banco Central do Brasil, que embasou o processo de saneamento do 
Banco de Estado do Ceará. Senador Lúcio Alcântara. 076 

 
Parecer nº 22, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania pedindo o indeferimento, e conseqüente arquivamento, da Petição 
nº 6, de 2002, que sugere viabilidade de prorrogação do prazo de vigência da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, instituidora do ovo Código Civil. 
Senador Bello Parga. 079 

 
Parecer nº 23, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania desfavorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire, que acrescenta o 
inciso XXVI ao artigo 21 da Constituição Federal e os artigos 84 e 85 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar a proibição do 
porte de arma por civis e a estatização da produção de armamentos. 
Senador Luiz Pastore. 082 

 
Parecer nº 24, de 2003. Da Mesa do Senado Federal pedindo o 

encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Requerimento nº 294, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre denúncias 
de irregularidades em projetos financiados pelo Banco do Estado do 
Nordeste do Brasil (BNB), no período entre 1995 a 2002, cujos valores 
ultrapassam a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 087 

Parecer nº 25, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 
ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999, nº 
1.641, naquela Casa, de autoria do Senador Lúcio Alcântara que dispõe 
sobre o controle do uso da talidomida. Senador Sebastião Rocha. 089 



 
Parecer nº 26, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável a Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao Projeto de Lei 
do Senado nº 228, de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que dá nova 
redação ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que permite às 
partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de 
atos processuais. Senador Roberto Requião. 091 

 
Parecer nº 27, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável ao Substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 40, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, 
que revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, extinguindo os terrenos de 
Marinha e seus acrescidos e dispõe sobre a sua destinação. Senador Osmar 
Dias. 091 

 
Parecer nº 28, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania pedindo arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, 
que altera a redação do caput e do § 1º do art. 14 da Constituição Federal, 
tornando facultativo o voto; e favorável a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 44, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Machado, 
que dá nova redação ao art. 14 da Constituição Federal, instituindo o voto 
facultativo (tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 326, de 
1999). Senadora Íris Rezende. 100 

 
Parecer nº 29, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, que “altera a 
Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais serão apreciados 
em reuniões separadas das duas Casas do Congresso Nacional”. Senador 
Jeffersson Peres. 104 

 
Parecer nº 30, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável as Propostas de Emendas à Constituição nº 29, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, que altera a 
redação do inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, para o fim de 
estabelecer a distribuição da parcela do ICMS entre os municípios mediante 
critério populacional, nº 39, de 1999, tendo como primeiro signatário o 
Senador Paulo Hartung, que altera a redação do art. 158 da Constituição 
Federal para o fim de estabelecer novo critério de distribuição do ICMS entre 
os municípios e nº 39, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador 
Ricardo Santos, que altera o inciso IV do art. 158 da Constituição Federal, 
estabelecendo novo critério de distribuição da cota-parte do ICMS entre os 
municípios (tramitando em conjunto nos termos dos Requerimentos nºs 245, 
de 1999 e 17, de 2001). Senador Antônio Carlos Júnior. 105 

 
Parecer nº 31, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2001, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire, que introduz § 2º, 
no art. 14 da Constituição Federal, para assegurar um exemplar da 
Constituição a todo cidadão que se alistar como leitor. Senador José Fogaça. 109 

 



Parecer nº 32, de 2003. Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 76, de 1999 (nº 664/98, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão 
Universitária Metropolitana Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul.. Senadora Emília Fernandes. 111 

 
Parecer nº 33, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável, “mediante emendas nº 01 e 02”, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 250, de 2000, de autoria do senador José Eduardo Dutra, que 
Regulamenta o § 7º do art. 37 da Federal. Senador Osmar Dias. 113 

 
Parecer nº 34, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Requerimento nº 501, de 2001, de autoria do Senador 
Moreira Mendes, que solicitada seja formulada consulta sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade de as mensagens 
relativas a outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de imagens e sons, serem apreciadas em 
caráter terminativo pela Comissão de Educação. Senador Osmar Dias. 119 

 
Parecer nº 35, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 161, de 2000 (nº 5.516/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 696/2000 e do Acórdão nº 
205/2000, referente à Inspeção Ordinária realizada no Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, (TC nº 008.796/2000-6). 
Senador Wellington Roberto. 175 

 
Parecer nº 36, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 139/2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União enviou 
ao Senado Federal cópia da Decisão nº 596/2000-Plenário, referente à 
auditoria realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, 
relativa ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (TC nº 
010.989/1999-4). Senador Romero Jucá. 176 

 
Parecer nº 37, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 114, de 2000 (nº 3.752/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 487/2000, referente ao 
Relatório de Levantamento de Auditoria realizada no Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem – DNER, relativamente às obras de construção do 
Contorno Rodoviário de Volta Redonda na BR 393/116/RJ (TC nº 
925.238/1998-8). Senador Fernando Ribeiro. 177 

 
Parecer nº 38, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 211, de 2000 (nº 7.140/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 240/2000, referente ao 
relatório de inspeção realizada junto à empresa Telecomunicações de 
Sergipe S.A. - TELERGIPE, com o objetivo de verificar a situação do contrato 
de edição de lista telefônica (TC nº 675.109/1996-5). Senador Fernando 
Ribeiro. 180 

 
Parecer nº 39, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 223, de 2000 (nº 7.555/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia da Decisão nº 385/2000, referente ao 
Relatório de Levantamento de Auditoria no Departamento Nacional de 



Estradas de Rodagem – DNER, relativamente às obras de adequação de 
trechos e contorno rodoviários no Corredor Nordeste BR 230/PB (TC nº 
008.751/2000-4). Senador Fernando Ribeiro. 183 

 
Parecer nº 40, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 76, de 2001 (nº 1.740/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 93/2001, sobre auditoria 
realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER – 4º 
Distrito Rodoviário Federal, relativamente às obras de duplicação da BR-
101/PE, no trecho entre Prazeres e Cabo (TC nº 007.931/1999-9). Senador 
Fernando Ribeiro. 186 

 
Parecer nº 41, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 124, de 2001 (nº 3.566/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia do acórdão nº 164/2001 referente à auditoria 
realizada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Diretoria 
Regional do Pará, abrangendo o período de 1º/1 a 31-12-97 (TC nº 
450.084/98-1). Senador Fernando Ribeiro. 189 

 
Parecer nº 42, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 153, de 2001 (nº 4.366-SGS-TCU/2001, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 522/2001, referente 
ao relatório de inspeção realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região (TC nº 011.436/1999-9). Senador Fernando Ribeiro. 192 

 
Parecer nº 43, de 2003, de Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 38, de2000 (nº 788/2000, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 98, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada 
na Coordenação regional da Fundação Nacional de saúde no Estado do 
Maranhão – FNS/MA (TC nº 350.249/1997-0). Senador Fernando Ribeiro. 195 

 
Parecer nº 44, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 97, de 2000 (nº 3.045/2000, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 247, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à Tomada de 
Contas Especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, contra os Senhores Anníbal Barcellos, Edílson 
Machado de Brito e Miguel Viana da Paixão (TC nº 927.350/19998-0). 
Senador Chico Sartori. 198 

 
Parecer nº 45, de 2003, da Comissão de fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 134, de 2000 (nº 4.438-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 556, de 2000, bem como os respectivos 
Relatórios e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada pela 
SECEX/SP no Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA, com o objetivo de 
examinar as desapropriações das áreas necessárias à construção do 
Rodoanel Rodoviário de São Paulo (TC nº 006.203/2000-0). Senador 
Fernando Ribeiro. 201 

 
Parecer nº 46, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 194, de 2000 (nº 6.586-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 803, de 2000, bem como os respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente  a auditorias realizadas nas 



obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum do Perímetro de Irrigação 
Tabuleiros Litorâneos, localizado nos Municípios de Parnaíba e Buriti dos 
Lopes, na região norte do Estado do Piauí (TC nº 008.468/2000-5 e TC nº 
008.846/2000-0). Senador Fernando Ribeiro. 204 

 
Parecer nº 47, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 209, de 2000 (nº 6.980/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 828, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
no Tribunal Regional  do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP, nas áreas 
de pessoal, licitações e contrato, abrangendo o período de janeiro de 1997 a 
março de 1998 (TC nº 700.053/1998-0). Senador Fernando Ribeiro. 207 

 
Parecer nº 48, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 221, de 2000 (nº 7.488/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando a Decisão nº 878, de 2000, bem como nos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
na Prefeitura Municipal de Araraquara/SP, referente às obras de construção 
de contornos ferroviários no Corredor Transmetropolitano de Araraquara/SP 
(TC nº 012.234/2000-2). Senador Fernando Ribeiro. 210 

 
Parecer nº 49, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 233, de 2000 (nº 7.882-SGS-TCU, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha a Decisão nº 365, de 2000, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria 
realizada na Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos 
Transportes, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos objetivos do 
programa de desestatização do setor portuário (TC nº 011.995/200-1). 
Senador Fernando Ribeiro. 213 

 
Parecer nº 50, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 235, de 2000 (nº 7.950-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 374, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na 
Empresa Valec Engenharia, Construções e ferrovias S/A, Relativamente ao 
trecho da ferrovia Norte-Sul localizado entre as cidades de Imperatriz e 
Estreito – MA (TC nº 350.158/19998-3). Senador Fernando Ribeiro. 216 

 
Parecer nº 51, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 242, de 2000 (nº 8.226-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 424, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas 
obras da Barragem de Santa Cruz, no Município de Apodi/RN (TC nº 
006.356/2000-0). Senador Fernando Ribeiro. 219 

 
Parecer nº 52, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 21, de 2001 (nº 9.126/2000, na origem), encaminhando a Decisão 
nº 1.307, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente à auditoria realizada na Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia, para averiguar a regularidade das aquisições e alimentos 
para a merenda escolar naquele Estado (TC nº 007.461/1997-6). Senador 
Chico Sartori. 222 

 



Parecer nº 53, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 
o Aviso nº 22, de 2001 (nº 9.132/SGS/TCU, na origem), encaminhando a 
Decisão nº 483/2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a 
fundamentam, referente à auditoria realizada na Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
(TC nº 005.507/2000-1). Senador Eduardo Suplicy. 225 

 
Parecer nº 54, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 50, de 2001 (nº 724/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia da Decisão nº 111, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada nas obras de 
infra-estrutura do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi, no Município de 
Limoeiro do Noret, Estado do Ceará, de responsabilidade do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas – DNCOS (TC nº 007.977/2000-7). 
Senador Fernando Ribeiro. 226 

 
Parecer nº 55, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 82, de 2001 (nº 1981-SGS-TCU/2001, na origem), encaminhando 
cópia do Acórdão nº 100, de 2001, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente à auditoria realizada no departamento 
Nacional de estradas de Rodagem - à auditoria realizada no departamento 
Nacional de estradas de Rodagem - , na execução de subprojeto destinado 
ao pagamento de indenizações relativas à desapropriação de imóveis (TC nº 
013.699/1997-0). Senador Chico Sartori. 229 

 
Parecer nº 56, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 83, de 2001 (nº 2009-SGS-TCU/2001, na origem), encaminhando 
a Decisão nº 271, de 2001, bem como dos respectivos relatório e voto que a 
fundamentam, referente à auditoria realizada na Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT, na área de franquias de agências e serviços 
(TC nº 013.889/1994-0). Senador Chico Sartori. 232 

 
Parecer nº 57, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 151, de 2001 (nº 4.339/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da decisão nº 511, de 2001, bem como dos 
respectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre levantamento da 
auditoria realizada nas obras de construção/adequação de contornos 
rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins, no Estado de Goiás, 120 Distrito 
Rodoviário de Goiás, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem – DNER (TC nº 006.709/2001-0). Senador Fernando 
Ribeiro. 235 

 
Parecer nº 58, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 157, de 2001 (nº 4.610/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia da decisão nº 560, de 2001, bem como os 
respectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre levantamento de 
auditoria realiza nas obras de adequação de pontes em trechos rodoviários 
no corredor Nordeste, BR-304/CE, no Rio Jaguaribe em Aracati, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 
DNER (TC nº004.089/2001-3). Senador Fernando Ribeiro. 238 

 
Parecer nº 59, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

Aviso nº 200, de 2001 (nº 6.118/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia de Decisão nº 844, de 2001, bem como dos 



respectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre adoção de 
providências determinando aos Órgãos da Administração Pública federal o 
reexame de proventos de aposentadoria concedida nos termos da Decisão 
481/97-TCU (TC nº 014.277/1999-9). Senador Chico Sartori. 241 

 
Parecer nº 60, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 22, de 2002 (nº 0431/2002, na origem), encaminhando a Decisão 
nº 77, de 2002, bem como os respectivos relatório e voto que a 
fundamentam, referente à auditoria realizada em entidades do Governo do 
Distrito Federal, com o objetivo de fiscalizar a aplicação de recursos 
transferidos por órgãos da Presidência da república e do Ministério do 
Esporte e Turismo, por meio de convênios, acordos, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres (TC nº 015.728/2001-4). Senador Chico Sartori. 244 

 
Parecer nº 61, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 23, de 2002 (nº 536/2002, na origem), encaminhando a Decisão nº 
87, de 2002, bem como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, 
referente à auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho – 14º 
Região, no período de 10 a 28-9-2001, na área administrativa (TC nº 
011.833/2001-1). Senador Chico Sartori. 247 

 
Parecer nº 62, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 103, de 2000 (nº 3.308/2000, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha cópia do acórdão nº 104/2000-TCU-Plenário, 
referente à auditoria realizada no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional da Paraíba (TC nº 
476.025/1997-4). Senador Wellington Roberto. 250 

 
Parecer nº 63, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 65, de 2001 (nº 1.174/2001), do Tribunal de Contas da União, que 
encaminha cópia da Decisão nº 160/2001, referente à auditoria realizada no 
departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, nas obras do 
Projeto Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba no Ceará. Senador Wellington 
Ribeiro. 251 

 
Parecer nº 64, de 2003, da Comissão de fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 71, de 2001 (nº 1.466/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 69, de 2001, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada 
na Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – ECT, Diretoria Regional do 
Pará (TC nº 450.084/1998-1). Senador Fernando Ribeiro. 252 

 
Parecer nº 65, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 89, de 2001 (nº 629/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente 
ao 1º trimestre de 2001. Senador Jefferson Péres. 255 

 
Parecer nº 66, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 162, de 2001 (nº 1.029/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que  encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 2º trimestre de 2001. Senador Jefferson Peres. 259 

 



Parecer nº 67, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 
o Aviso nº 207, de 2001 (nº 1.623/2001, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 3º trimestre de 2001. Senador Jefferson Peres. 263 

 
Parecer nº 68, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle , 

sobre o Aviso nº 2, de 2001 (nº 5.841/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 805/2001, referente à 
auditoria operacional realizada na Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – 
NUCLEP (TC nº 09.277/2000-8). Senador Jefferson Peres. 267 

 
Parecer nº 69, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 18, de 2002 (nº 142/2002, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente 
ao 4º trimestre de 2001. Senador Jefferson Peres. 269 

 
Parecer nº 70, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

favorável à Mensagem nº 1, de 2003 (nº 1.241/03, na origem), que 
encaminha ao Senado Federal a Programação Monetária para o primeiro 
trimestre de 2003. Senador Garibaldi Alves Filho. 310 

 
Parecer nº 71, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável à Mensagem nº 53, de 2003 (Mensagem nº 49, de 14-2-2003, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que, nas operações de crédito 
autorizadas pela Resolução nº 66, de 2002, do Senado Federal, solicita seja 
incluído o item “despesas gerais” nas condições financeiras da operação de 
crédito a ser firmada com o Export Development of Canadá – EDC, e 
retificada a definição de “amortização” no empréstimo a ser firmado com o 
Banco BNP Paribas S/A e o Bank Leumi LE-Israel B. M.. Senador Romero 
Jucá. 315 

 
Parecer nº 72, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 261, de 1999, da autoria 
do senador Romeu Tuma que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal e a Lei nº 7.210, de 11 de junho de 1984 
– Lei de Execução Penal, a fim de modificar os critérios de suspensão 
condicional da pena. Senador Amir Lando. 473 

 
Parecer nº 73, de 2003, da Comissão de assuntos Econômicos, 

desfavorável ao Projeto de Lei nº 25, de 2000, de autoria do senador Álvaro 
Dias, que altera a Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras 
providências. Senador Romero Jucá. 477 

 
Parecer nº 74,de 2003, da Comissão de Educação favorável ao Projeto 

de Lei do Senado nº 53, de 2001, da autoria do Senador Álvaro Dias, que 
modifica o art. 15, § 1º, inciso II da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 
e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o 
salário-educação. Senador Carlos Patrocínio. 481 

 
Parecer nº 75, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável ao projeto que altera as Leis nº 9.424, de 1996, e nº 9.766, de 
1998, estabelecendo que a parcela de dois terços da arrecadação passará a 
constituir a Quota Estadual e Municipal e será repassada, automaticamente, 



em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Senador Roberto Saturnino. 485 

 
Parecer nº 76, de 2003, da Comissão de Assuntos  Econômicos 

favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2002, de autoria do Senador 
Renan Calheiros, que “dispõe sobre isenção do imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), para taxistas”; e prejudicialidade, na forma de 
Substitutivo, do Projeto de Lei nº 178, de 2001, de autoria do Senador Antero 
Paes de Barros, que “altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, cuja vigência foi restaurada pela Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 
2001, e que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte 
autônomo de passageiros” (tramitando em conjunto, nos termos do 
requerimento nº 232, de 2002). Senador Carlos Bezerra. 492 

 
Parecer nº 77, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável às Subemendas nºs 1 e 2-CAE, apresentadas perante a comissão, 
em turno suplementar, à Emenda nº 1-CAE (Substitutivo) ao Projeto de Lei 
do Senado nº 15, de 2002. Senador Carlos Bezerra. 500 

 
Parecer nº 78, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, manifestando-se pelo sobrestamento do Projeto de Lei do Senado 
nº 565, de 1999, de autoria do Senador Pedro Simon, que atribui valor 
jurídico a gravações de documentos em disco ótico, e dá outras providências. 
Senador José Fogaça. 576 

 
Parecer nº 79, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional favorável ao Requerimento nº 2, de 2003, dos Senadores Eduardo 
Suplicy e Pedro Simon, que conclama o Governo Brasileiro a continuar seus 
esforços em favor da paz entre os Estados Unidos e o Iraque. Senador 
Marcelo Crivella. 577 

 
Parecer nº 80, de 2003, da Comissão de Relação Exteriores e Defesa 

Nacional favorável ao Requerimento nº 42, de 2003, do Senador Aloizio 
Mercadante, que conclama o Governo brasileiro a continuar seus esforços 
em favor da paz entre os Estados Unidos e o Iraque. Senador Marcelo 
Crivella. 577 

 
Parecer nº 81, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania sobre Mensagem nº 369, de 2002 (nº 1.132, de 2002, na origem), 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor Teori Albino 
Zavascki, Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concede em Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Supremo Tribunal de 
justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da aposentadoria do 
ministro Jacy Garcia Vieira. Senador Pedro Simon. 578 

 
Relata Parecer nº 74, de 2003, da Comissão de Educação sobre o 

Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2001. Senador Carlos Patrocínio. 483 
 
Profere Parecer nº 74, de 2003, da Comissão de Educação sobre a 

Emenda nº 1-CE ao Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2001, apresentada. 
Senador Carlos Patrocínio. 483 

 



PARTIDO POLÍTICO 
 
Destaca a participação do PT no processo de construção da 

redemocratização política do Brasil. Senador Siba Machado. 142 
 
Culpa o PT pela não-aprovação das reformas, devido às propostas 

utópicas feitas durante as eleições e não cumpridas até o momento. Aparte ao 
Senador Geraldo Mesquita Júnior. 149 

 
Discorda do Senador Romero Jucá quanto à culpa ser do PT pela não-

aprovação das reformas. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 150 
 
Menciona a filiação do governador Marcelo Miranda ao PSDB, partido 

que em quatorze anos deixou a marca de uma política coerente e de defensor 
dos interesses nacionais. Senador Eduardo Siqueira Campos. 166 

 
Exprime indignação quando se recorda que a reforma administrativa e 

constitucional que modernizou a administração pública no Brasil foi contestada 
pelo PT e demais partidos de oposição. Senador Romero Jucá. 291 

 
Faz sugestão, junto à Bancada do PSDB, à Presidência da Mesa do 

Senado no sentido de que se reúnam os líderes partidários para colaborar 
com a extinção do impasse existente em relação à pauta. Senador Arthur 
Virgílio. 420 

 
Afirma a posição do PSDB de não ser uma oposição voltada a culpar o 

Governo por problemas antigos e nem a obstruir soluções que interessem o 
País. Critica o PT por cultivar a mística da mudança, enquanto o PSDB 
amadurecia um projeto claro de mudança gestado na teoria e testado na 
prática. Senador Arthur Virgílio. 618 

 
PETRÓLEO 
 

Critica o País pela incapacidade petrolífera que apresenta hoje e, numa 
projeção para o ano de 2005, de processar e refinar o petróleo produzido em 
solo brasileiro. Senador Almeida Lima. 550 

 
Expõe Projeto de Lei, de sua autoria apresentado na mesma tarde, que 

trata da extensão do mar territorial, tendo em vista a descoberta do petróleo 
nesta região. Senador Olivir Gabardo. 599 

 
Lembra de sua defesa da tese da Secretaria de Integração Regional a 

respeito da criação de uma refinaria nas Regiões Norte e Nordeste, sendo o 
Piauí a escolha certa para a localização da nova refinaria. Senador Mão 
Santa. 604 

 
POLÍCIA 
 

Defende que a dignidade da função policial deve ser restabelecida, 
readquirida. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Romeu Tuma. 455 

 
POLÍCIA FEDERAL 
 

Parabeniza o trabalho da Polícia Federal do Brasil. Senador Magno 
Malta. 608 



 
 
POLÍTICA 

 
Relata a história política nacional, sua história até o atual cargo político e 

o grande momento político que o Brasil está vivendo. Senador Siba Machado. 142 
 
Expressa o seu enorme sentimento de felicidade em poder participar da 

Casa, tendo como Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva. 146 
 
Demonstra indignação com a posição daqueles que representam a 

oposição. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 146 
 
Explicita que o Brasil tem uma herança problemática, e aos poucos um a 

um dos problemas será resolvido, tendo em vista que o Governo Lula é o 
resultado do somatório de lutas políticas e sociais. Aparte ao Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. Senador João capiberibe. 147 

 
Exalta a nova etapa da política brasileira: a vitória de Lula, e o exercício 

do mandato de Senador por contribuírem para a construção de um Brasil em 
que reine a justiça social, o crescimento econômico e a democracia real. 
Senador Paulo Paim. 273 

 
Faz apelo no sentido de que se caminhe, imediatamente, na busca de 

soluções possíveis para o Brasil, porque o povo brasileiro está cheio de 
esperanças, está envolto numa auréola que confia se transforme em 
realidade. Senador Ramez Tebet. 282 

 
Opina que a situação do País está marchando para um grande 

consenso nacional que não só considera um apoio acima dos Partidos, ou 
num apoio de todos em favor das reformas. Aparte ao Senador Ramez Tabet. 
Senador Garibaldi Alves Filho. 284 

 
Exprime satisfação com o primeiro movimento na busca de mudanças 

no País, conduzido pelo Presidente da República e por todos Governadores. 
Senador Romero Jucá. 291 

 
Critica as políticas adotadas para o Estado do Pará e para a região 

Norte. Senador Duciomar Costa. 319 
 
Critica a declaração do Sr. José Dirceu, Ministro-Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, feita ao jornal “O Estado de São Paulo”, em que já 
se mostra cansado no período inicial do mandato. Senador Arthur Virgílio. 336 

 
Chama atenção para a imprescindível unificação das polícias, tendo em 

vista que o modelo policial brasileiro assenta-se em bases equivocadas e 
precisa ser reformado em profundidade. Senador Demóstenes Torres. 412 

 
Comunga da preocupação do Senador Arthur Virgílio de que obras em 

curso neste País que estejam regulares não devam sofrer interrupção. Aparte 
ao Senador Arthur Virgílio. Senador Tião Viana. 423 

 
Enaltece o mandato de Senador da República por ser um instrumento 

político grandioso, capaz de operar mudanças benéficas à vida das pessoas. 
Senador Almeida Lima. 447 

 



Transmite seu sentimento em poder ocupar a Tribuna do Senado 
Federal neste seu primeiro mandato na Câmara Alta, como representante da 
Paraíba. Senador Efraim Morais. 595 

 
Registra que a agenda ultra-neoliberal de Scheinkman não se perdeu, 

estando representada no Ministério da Fazenda pelo economista Marcos 
Lisboa, sendo que a verdadeira “agenda perdida” foi a do PT, tendo em vista 
que o próprio Lula esqueceu tudo o que havia dito há poucos meses na 
televisão. Senador Arthur Virgílio. 618 

 
Reafirma o orgulho em ter apoiado Fernando Henrique como Vice-Líder 

e Secretário-Geral do PSDB, com Líder do Governo no Congresso Nacional, 
por duas vezes, e Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da 
República.Senador Arthur Virgílio. 618 

 
Lembra a Casa de quando o Senador Aloízio Mercadante e seu partido 

eram contra qualquer superávit, que a pobreza se agravava quando o Brasil 
rastejava perante o FMI. Senador Arthur Virgílio. 623 

 
Comenta um fato histórico positivo muito importante, para o Brasil e para 

o mundo: a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente da República. 
Senador Pedro Simon. 648 

 
POLÍTICA SOCIAL 
 

Manifesta sua posição em relação ao projeto social recentemente 
lançado pelo Governo Federal. 319 

 
POPULAÇÃO 
 

Discute  a concentração de pessoas em grandes centros, resultando no 
esquecimento dos Estados do Norte. Senador Eduardo Siqueira Campos. 155 

 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Afirma que, a exemplo da Inglaterra, uma profunda mudança no sistema 
previdenciário terá que ocorrer durante este Governo. Senador Eduardo 
Siqueira Campos. 155 

 
Aborda a questão da reforma da Previdência, deixando registrada sua 

opinião favorável a esta reforma. Senador Heloísa Helena. 159 
 
Defende que toda Previdência tem de ser modificada, a começar pelo 

sistema de cobrança previdenciária. Senador Romero Jucá.  291 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2003 que convoca plebiscito 
sobre a autonomia do Banco Central. Senadora Heloísa Helena. 125 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2003, que aprova a 

Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2003. 313 
 



Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2003, que susta o Decreto nº 
4.591, de 10 de fevereiro de 2003, da Presidência da República. Senador 
Romero Jucá. 358 

 
Faz registro do projeto de sua autoria: Projeto de decreto Legislativo nº 

4, que pretender sustar o Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro, da 
PresidÊncia da República, que definiu um novo superávit primário do 
Governo Federal. Senador Romero Jucá. 424 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2003 (nº 2.009/2002, na Casa 

de origem) que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 
Educacional Comendador  Avelar Pereira de Alencar para executar serviço 
radiodifusão de sons e imagens  na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas 
Gerais. 633 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2003 (nº 2.127/2002, na Casa 

de origem) que aprova ato que autoriza a Associação Comunitária Seara – 
ACS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Várzea da 
Palma, Estado de Minas Gerais. 633 

 
PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2003, que altera a 
redação do § 2º do art. 50 da constituição Federal, para facultar também às 
Comissões das Casas Legislativas o poder de solicitar informações, 
ampliando igualmente as pessoas a quem se dirigem os requerimentos. 
Altera ainda o inciso V, do 2º do art. 58 para esclarecer sobre o poder das 
Comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
sobre convocação de autoridades e cidadãos. Senador Osmar Dias. 557 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2003, que acrescenta 

parágrafo único ao artigo 47 da Constituição Federal para garantir o acesso 
democrático ao conteúdo das matérias legislativas, determinando a 
disponibilidade, pela internet, de proposições e pareceres em apreciação na 
Câmara dos Deputados, no Senado Federal e suas respectivas comissões. 
Senador Osmar Dias. 559 

 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2003 (nº 7.626/2002, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o Estatuto da Defesa do Torcedor e dá outras 
providências.  391 

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
 

Discute Projeto de Lei de Conversão nº 33, de 2002, proveniente da 
Medida Provisória 77, de 2002, que altera Leis nºs 10.464, de 24 de maio de 
2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; 
autoriza a concessão de crédito, com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; dispõe sobre reconversão 
de atividades de mutuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá 
outras providências. Senador José Agripino. 364 

 



Discute Projeto de Lei de Conversão nº 33, de 2002, proveniente da 
Medida Provisória 77, de 2002, que altera Leis nºs 10.464, de 24 de maio de 
2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; 
autoriza a concessão de crédito, com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; dispõe sobre reconversão 
de atividades de mutuários com dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá 
outras providências. Senador Aloízio Mercadante. 365 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 33, de 2002, que altera Leis nºs 

10.464, de 24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, 
de 25 de abril de 2002; autoriza a concessão de crédito, com recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; 
dispõe sobre reconversão de atividade de mutuários com dívidas junto a 
bancos oficiais federais; e dá outras providências. Senador Romero Jucá. 444 

 
PROJETO DE LEI DO SENADO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2003, que dispõe sobre a 
propaganda comercial de alimentos. Senador Tião Viana. 287 

 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, que altera o Decreto-Lei nº 

986, de 21 de outubro de 1969, para proibir a atribuição de destaque às 
declarações de qualidades e de características nutritivas, tanto nas 
embalagens quanto na publicidade de alimentos. Senador Tião Viana. 288 

 
Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2003, que acrescenta art. 13-A a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o registro dos dados do 
empregador na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do 
empregado e dá outras providências. Senador João Alberto de Souza. 290 

 
Trata do PL nº 9 que define para o futuro o novo modelo de 

Previdência complementar do setor público no País. Senador Romero Jucá. 291 
 
Projeto de Lei do Senado nº 28 de 2003 que dá nova redação ao inciso 

VIII do artigo 22 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Senador Paulo 
Paim. 317 

 
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2003 que dá nova redação ao 

artigo 37 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Projeto de Lei do 
Senado nº 29, de 2003 que dá nova redação ao artigo 37 da Lei nº 8.245, de 
18 de outubro de 1991. Senador Paulo Paim. 317 

 
Projeto de Lei do Senado nº 30 de 2003, que acrescenta artigos à Lei 

nº 8.078/90 – Código do Consumidor, obrigando a comunicação prévia da 
inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros 
de inadimplentes, e obrigando os fornecedores de bens e serviço a fixar data 
e turno para a entrega de bens e prestação de serviços. Senador Sérgio 
Cabral. 339 

 
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2003, que altera os arts. 6º, 8º, 9º e 

10º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, 
parte final, do art. 5º da Constituição Federal, para estabelecer 



procedimentos nos casos de interceptação telefônica. Senador Ney 
Suassuna. 340 

 
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2003, que altera e acrescenta 

parágrafos no art. 20 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Senador 
Valdir Raupp. 343 

 
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2003, que altera o art. 12 da Lei nº 

6.368, de 21 de outubro de 1976, acrescentando-lhe causa de aumento de 
pena na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes no interior dês 
estabelecimentos de ensino ou em suas imediações. Senador Hélio Costa. 346 

 
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2003, que acrescenta dispositivo ao 

art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o 
Código Brasileiro de Aeronáutica, proibindo o transporte de materiais 
radioativos em aeronaves que transportem passageiros. Senador Hélio 
Costa. 348 

 
Projeto de Lei do Senado nº 36, de 2003, que dispõe sobre compra dos 

produtos Alimentícios destinados aos programas governamentais de 
distribuição de alimentos e combate à fome. Senador Delcídio Amaral. 349 

 
Projeto de Lei do Senado nº 37 que altera o Anexo de Metas Fiscais da 

Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2003. Senador Romero Jucá. 350 

 
Projeto de Lei do Senado Federal nº 38, de 2003, que altera a Lei nº 

9.986, de 18 de julho de 2000, que “dispõe sobre a gestão de recursos 
humanos das Agências Reguladoras e dá outras providências”, instituindo o 
controle externo das Agências Reguladoras. Senador Arthur Virgílio. 434 

 
Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2003, que dispõe sobre Fundo de 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências. Senador Paulo Paim. 435 

 
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2003, que acrescenta inciso ao § 2º 

do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de estabelecer, em 
igualdade de condições, a certificação ambiental como critério de desempate 
em licitações e contratações públicas. Senador Osmar Dias. 438 

 
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2003, que torna obrigatório o uso 

do leite de vaca na Merenda Escolar. Senador Hélio Costa. 440 
 
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2003 – COMPLEMENTAR, que 

vincula recursos para a seguridade social. Senador Paulo Octávio. 440 
 
Faz registro do projeto de sua autoria e pede sua tramitação rápida: 

Projeto de Lei do Senado nº 37, que pede definição da nova meta de 
superávit primário. Senador Romero Jucá. 424 

 
Comenta Projeto de Lei, apresentado por ele no Senado Federal, que 

duplica a pena daquele traficante apanhado num raio de 100 metros de 



qualquer escola, pública ou não. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador 
Hélio Costa. 456 

 
Vota a favor da Emenda nº 1-CE ao Projeto de Lei do Senado nº 53, de 

2003. Senador Gerson Camata. 484 
 
Vota a favor da Emenda nº 1-CE ao Projeto de Lei do Senado nº 53, de 

2003. Senador Arlindo Porto. 484 
 
Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2003, que autoriza o Poder 

Executivo a instituir programa nacional de pratica desportiva para a 
prevenção da violência e do uso das drogas. Senador Magno Malta. 513 

 
Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2003, que altera o Decreto-Lei nº 

3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública, e a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para 
estabelecer, nos casos que especifica, critérios para o pagamento de justa 
indenização. Senador Eurípedes Camargo. 561 

 
Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2003, que insere no art. 87 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), de modo a assegurar, aos docentes da rede pública que não 
tenham habilitação em nível superior, vagas nos cursos de graduação de 
formação de professores. Senador Eurípedes Camargo. 565 

 
Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2003,  que altera os arts. 1º e 2º da 

lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, que altera a legislação tributária federal 
e dá outras providências e estabelece a atualização anual das tabelas do 
imposto de renda das pessoas físicas. Senador Antero Paes de Barros. 567 

 
Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2003, que dispõe sobre a produção 

e comercialização da soja geneticamente modificada. Senador Olivir 
Cabardo. 570 

 
Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2003, que altera o art. 9º da Lei nº 

7.525, de 22 de julho de 1986. Senador Olivir Cabardo. 571 
 
Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2003 que dispõe sobre repasse de 

verbas do Governo Federal para a construção de unidade penitenciais nos 
Estados da Federação e Distrito Federal, e dá outras providências. Senador 
Ney Suassuna. 629 

 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2003 que dispõe sobre a 

transferência de presos entre os Estados da Federação e o Distrito Federal e 
dá outras providências. Senador Ney Suassuna. 630 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 

Projeto de Resolução nº 1, de 2003 que altera a Resolução nº 66, de 
2002, para incluir o item “Despesas Gerais” nas condições financeiras da 
operação de crédito a ser firmada com o Export Development of Canadá – 



EDC, e retificar a definição de “Amortização” no empréstimo a ser firmado com 
o Banco BNP Paribas S/A e o Bank Leumi LE-Israel B. M.. Senador Romero 
Jucá. 315 

 
Projeto de Resolução nº 2, de 2003, que cria o programa Jovem 

Cidadão Brasileiro no Senado Federal. Senador Paulo Paim. 356 
 
Projeto de Resolução nº 3, de 2003, que restabelece a Resolução nº 20, 

de 2001, restabelecida pela Resolução nº 25, de 2002, ambas do Senado 
Federal. Senador César Borges. 356 

 
Projeto de Resolução nº 4, de 2003, que institui a Ouvidoria Permanente 

do senado Federal para encaminhar denúncias de preconceitos e 
discriminações. Senador Paulo Paim. 442 

 
Projeto de Resolução nº 5, de 2003, que cria a Comissão de Direitos 

Humanos e Questões de Gênero e dá outras providências. Senadora Serys 
Slhessarenko. 573 

 
RECURSO MINERAL 
 

Discute legislação de compensação financeira sobre a extração de 
recursos minerais a que Estados e Municípios têm direito. Senadora Ana Júlia 
Carepa. 463 

 
REFORMAS 
 

Opina que se deve aproveitar a disposição de todos e fazer as reformas, 
pois  todo mundo está a favor delas. Senador Arthur Virgílio. 279 

 
Apresenta sua participação na reunião em que compareceram os 27 

Governadores, o Presidente da República e parte da sua equipe ministerial 
durante dois dias para debater as reformas tributária, judiciária, previdenciária 
e ainda outras de caráter estrutural. Senador Aloízio Mercadante. 371 

 
Defende as discussões favoráveis às reformas estruturais profundas da 

economia e da vida administrativa brasileira. Aparte ao Senador Aloízio 
Mercadante. Senador Arthur Virgílio. 374 

 
Chama atenção para a importância de se fazerem urgentemente as 

reformas que o País precisa, da disposição do Poder Executivo e da 
consciência política do Congresso Nacional que criou um ambiente favorável 
para realização das mesmas. Senador Demóstenes Torres. 412 

 
Critica o Partido do Governo por ter passado 20 anos na oposição e 

agora que está no Governo não tem uma proposta verdadeiramente voltada 
para uma reforma estrutural. Senador Almeida Lima.  447 

 
Concorda com o Senador Almeida Lima quando diz que, antes da 

reforma da Previdência e Tributária o que é mais prioritário é a reforma 
política. Aparte ao Senador Almeida Lima. Senador José Jorge. 449 

 
Aborda a cobrança em cima dos Senadores para que tenham uma 

especial disposição para analisar proposições, a fim de oferecer ao País as 
melhores propostas e uma contribuição profícua na elaboração das reformas. 
Senador Romeu Tuma. 614 



 
Expressa felicidade em saber que o Senador Aloízio Mercadante, com 

seu discurso reciclado, está ao seu lado para que se possa cobrar de V. Exª 
rapidez, celeridade nas reformas como também exigir mais reformas. Senador 
Arthur Virgílio. 623 

 
Transmite seu medo da unanimidade a respeito das reformas, pois 

deve-se discuti-las a fundo, aproveitando a disposição de todos para fazê-las. 
Senador Arthur Virgílio. 625 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
 

Cumprimenta o Senador Eduardo Siqueira Campos por trazer para 
debate posições com relação à reforma tributária. Aparte ao Senador Eduardo 
Siqueira Campos. Senador Antero Paes de Barros. 158 

 
Defende a reforma em ótica universal, pois entende que para haver 

reforma da Previdência e da CLT, ter-se-ia que começar com a Reforma 
Tributária. Senador Paulo Paim. 273 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA 
 

Transparece a sua esperança de que o Senado da República e o novo 
Governo possam realmente reconhecer a região amazônica e o Pará como 
membros da Federação. Senador Duciomar Costa. 151 

 
 
REQUERIMENTO 

 
Encaminha Requerimento nº 39, de 2003, nos termos do art. 215, inciso 

I, alínea “c”, do Regimento Interno, requerendo homenagem de pesar pelo 
falecimento, em 5 de fevereiro em curso, do Maestro Mário Tavares, potiguar e 
membro da Academia Brasileira de Música. Senador Garibaldi Alves Filho. 140 

 
Requerimento nº 40, de 2003, que solicita informações ao Sr. Ministro-

Chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre a adoção de medidas 
de controle e vigilância de servidores lotados na Presidência da república. 
Senador Arthur Virgílio. 297 

 
Requerimento nº 41, de 2003, que requer, com fulcro no artigo 218 do 

Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento de Antônio de Pádua e Silva, jornalista mato-grossense, 
ocorrido no dia 22 do mês corrente, com apresentação formal de condolências 
à família do falecido. Senadora Serys Slhessarenko. 297 

 
Requerimento nº 42, de 2003, que requer, nos termos do art 222 do 

Regimento Interno do Senado Federal, que seja aprovada moção de apoio à 
paz mundial, conforme texto anexo. Senador Tião Viana. 297 

 
Requerimento nº 43, de 2003, com fundamento no arts. 222 e 223 do 

Regimento Interno do Senado Federal, que requer voto de solidariedade para 
com a causa da comutação da pena da nigeriana Amina Lawal, condenada, 
pelo Tribunal Islâmico de Funtua, na Nigéria, à morte por apedrejamento, em 
virtude de ter dado à luz uma criança fora do casamento. Senador Roberto 
Saturnino. 338 



 
Requerimento nº 44, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º da 

Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que 
seja solicitada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 
INCRA, por intermédio do Ministro do Desenvolvimento Agrário informações a 
respeito da localidade Suiá Missu, na região do Alto Araguaia. Senador Antero 
Paes de Barros. 338 

 
Requerimento nº 45, de 2003, que requer, com fundamento no artigo 

216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, informações do Ministro da Fazenda, Dr. Antônio 
Palocci Filho, contendo a relação de investimentos realizados pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no exercício de 
2002. Senador Efraim Morais. 360 

 
Requerimento nº 46, de 2003, nos termos do disposto no art. 50, § 2º, 

da Constituição Federal, combinado com o previsto no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, requer sejam solicitadas, à Exmª Srª Ministra do 
Meio Ambiente, informações sobre o cancelamento de despesas inscritas em 
Restos a Pagar no exercício de 2002, resultante do Decreto nº 4.594, de 13 de 
fevereiro de 2003, com respeito à execução, no Estado de Minas Gerais, de 
programações relativas à Revitalização do Rio São Francisco, sob a 
responsabilidade de Unidades Orçamentárias vinculadas a esse Ministério. 
Senador Eduardo Azeredo. 360 

 
Reivindica à Mesa que dê seqüência ao requerimento de sua autoria, 

aprovado em 11 de dezembro de 2002, que encaminha pedido ao Ministro da 
Fazenda, para que providencie, junto ao Secretário do Tesouro Nacional e ao 
Banco do Brasil, informações sobre a operação feita com o Estado de Mato 
Grosso do Sul com relação ao CDC. Senador Antero Paes de Barros. 371 

 
Requerimento nº 47, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 

da Constituição federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas, pelo Exmº Sr. Ministro Luiz Gushiken, as 
seguintes informações sobre as atividades da Secretaria de Comunicação 
Social de Governo e Gestão Estratégica. Senador Almeida Lima. 410 

 
Requerimento nº 48, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 

da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, sejam prestadas pelo Exmº Sr. Secretário Especial de 
Desenvolvimento Econômico e Social, Ministro Tarso Genro, as seguintes 
informações referentes as Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Senador Almeida Lima. 411 

 
Requerimento nº 49, de 2003, que requer a convocação da Sessão 

Especial conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Senadora Serys Slhessarenko. 411 

 
Requerimento nº 50, de 2003, que convoca o excelentíssimo MINISTRO 

DA JUSTIÇA, para prestar pessoalmente informações, perante o Senado 
Federal, sobre o problema da violência no País. Senador Arthur Virgílio. 433 

 
Requerimento nº 51, de 2003, que requer, nos termos regimentais, que 

o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, que “Altera a redação do inciso 
VII e acrescenta parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, que Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de julho 



de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e dá 
outras providências”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que a 
mesma se pronuncie sobre o mérito do projeto. Senador Osmar Dias. 434 

 
Requerimento nº 52, de 2003, que requer, nos termos do artigo 222 do 

regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado Voto de 
Congratulações a Sua Excelência Reverendíssima Dom Luiz Mancilha Vilela 
por sua posse como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Vitória/ES, no 
último dia 23 de fevereiro. Senador Gerson Camata. 434 

 
Requerimento nº 53, de 2003, que requer, nos termos do Artigo 218 do 

Regimento Interno do Senado Federal, homenagem da Pesar à família de Ivo 
Pedro Hoffman, eminente Líder do Partido do Movimento Democrático de 
Rondônia. Senador Valdir Raupp. 441 

 
Requerimento nº 55, de 2003, que requer, nos termos do º12, alínea c, 

inciso II, do art. 255 que o projeto de Lei do Senado nº 13/2003, que modifica 
o art. 37 da Lei nº 9.433/97, para ampliar as condições de criação dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica nos rios federais, seja submetido ao exame da 
Comissão dos Serviços de Infra-Estrutura, além da Comissão constante do 
despacho inicial. Senador Tião Viana. 442 

 
Requerimento nº 56, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro da saúde, sobre medidas de prevenção e combate ao vírus HPV. 
Senador Arthur Virgílio. 510 

 
Requerimento nº 57, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro da Previdência Social, sobre renúncia fiscal. Senador Arthur Virgílio. 511 
 
Requerimento nº 58, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro do Desenvolvimento Agrário, sobre reforma agrária na faixa de 
fronteira. Senador Arthur Virgílio. 511 

 
Requerimento nº 59, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, sobre o 
número de beneficiários do Programa Fome Zero. Senador Arthur Virgílio. 511 

 
Requerimento nº 60, de 2003, que solicita informações ao Exmo. Sr. 

Ministro Extraordinário da Segurança Alimentar e Combate à Fome, sobre 
exigências fiscais pelo Programa Fome Zero. Senador Arthur Virgílio. 511 

 
Requerimento nº 61, de 2003, que requer, nos termos dos artigos 215, 

I, a e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Exmo. 
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Luiz Fernando Furlan, sobre condições de financiamento, 
cronograma de desembolso, compartilha aos valores financiados, condições 
de pagamento, juros, prazos, carência e compensações do empréstimo 
concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, à Companhia Ford, instalada no Estado da Bahia. Senador Marcelo 
Crivella. 512 

 
Requerimento nº 62, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 

combinado com o art. 49, inciso X, da Constituição Federal, e com os arts. 215 
a 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao 
Ministro de Estado da Defesa pedido de fornecimento de cópia do Projeto de 



Ampliação do Aeroporto de Vitória, acompanhada das informações e estudos 
técnicos realizados. Senador Magno Malta. 512 

 
Requerimento nº 63, de 2003, que solicita informações ao Exmoº Sr. 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior sobre nomeações 
para órgãos da estrutura interna da pasta. Senador Arthur Virgílio. 512 

 
Requerimento nº 64, de 2003, que solicita informações ao exmoº Sr. 

Ministro da fazenda, quanto a redução do ICMS incidente sobre produtos da 
cesta básica. Senador Arthur Virgílio. 512 

 
Requerimento nº 66, de 2003, que requer, nos termos do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja enviada representação do Senado 
Federal à reunião de parlamentares de todo o mundo em Bagdá, nos dias 4 a 
7 de março do corrente ano. Senadora Ana Júlia Carepa. 561 

 
Requerimento nº 66, de 2003, que requer, nos termos do § 2º do art. 50 

da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que sejam prestadas, pela Excelentíssima Senhora Ministra 
de Estado de Minas e Energias, informações. Senadora Ana Júlia Carepa. 575 

 
Requerimento nº 67, de 2003, que requer, nos termos do inciso II do 

artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal, o sobrestamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 565, de 1999, até que a Câmara dos Deputados 
se pronuncie sobre o Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1996. Senador José 
Fogaça. 576 

 
Requerimento nº 68, de 2003 que requer, no termos do item 12, alínea 

c, inciso II, do art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto 
de Lei do Senado nº 247, de 2002 que “dispõe sobre o investimento em ações 
com recursos depositados em contas vinculadas do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS)”, seja submetido ao exame da Comissão de 
Assuntos Sociais, além da comissão constante do despacho inicial. Senador 
Romero Jucá. 630 

 
RODOVIA 

 
Chama a atenção para a conclusão do trecho Santarém-Cuiabá por 

onde é transportada soja produzida no Estado. Senador Luiz Otávio. 133 
 
Parabeniza o Senador Luiz Otávio pelo discurso referente à conclusão 

da estrada que vai levar soja para o porto de Santarém. Aparte ao Senador 
Luiz Otávio. Senador Alberto Silva. 137 

 
Traz ao conhecimento da Casa a péssima situação das rodovias 

brasileiras, principalmente das federais, que causa especial preocupação ao 
Estado do Tocantins. Senador José Ribeiro. 556 

 
SALÁRIO MÍNIMO 
 

Comenta projeto de lei de sua autoria, apresentado na sua primeira 
sessão do Senado Federal, para que o salário mínimo, ainda no Governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, seja correspondente a pelo menos US$100,00. 
Senador Paulo Paim. 273 

 



SAUDAÇÃO 
 

Registra o seu apreço, o seu respeito e a sua extrema consideração ao 
Senador Siba Machado. Aparte ao Senador Siba Machado. Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. 144 

 
Saúda e dá boas vindas à Senadora Íris de Araújo. Aparte à Senadora 

Íris de Araújo. Senador Ney Suassuna. 327 
 
Saúda e dá boas vindas à Senadora Íris de Araújo e saúda o ex-

Senador Íris Rezende, a bancada de deputados estaduais e federais, diversas 
autoridades e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Aparte à 
Senadora Íris de Araújo. Senador Demóstenes Torres. 327 

 
Cumprimenta a Senadora Íris de Araújo pela competência do seu 

primeiro pronunciamento nesta Casa. Aparte à Senadora Íris de Araújo. 
Senador Paulo Octávio. 329 

 
Deseja boas vindas à Senadora Íris de Araújo em nome de seu partido, 

o PPS. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senadora Patrícia Saboya Gomes. 329 
 
Fala, em nome dos seus companheiros do PMDB, que a Casa recebe a 

Senadora Íris de Araújo de braços abertos. Aparte à Senadora Íris de Araújo. 
Senador Renan Calheiros. 329 

 
Parabeniza o Senador Mão Santa pelo amor que devota à sua terra, o 

Piauí, colocando a Casa a sua disposição. Senador Magno Malta. 608 
 

 
SEGURANÇA PÚBLICA 
 

Esclarece que a guerrilha urbana recém ocorrida no Rio de Janeiro é 
espelho da presença das drogas nas grandes cidades do Brasil, da violência e 
da ausência de uma política de segurança pública por parte do Governo 
Federal. Senador Sérgio Cabral. 323 

 
Trata da importância de se rediscutir, neste Parlamento, o conceito de 

Segurança Nacional. Senador Magno Malta. 367 
 
Critica o Código Penal e o Código Processual Penal, por ser um 

instrumento muito mais a serviço do crime do que da sociedade como um 
todo. Senador Magno Malta 608 

 
Pede que sejam revistos os conceitos de segurança nacional. Senador 

Magno Malta. 608 
 

SENADO FEDERAL 
 
Traz ao conhecimento da Casa trecho de projeto, que ainda será 

apresentado, o qual cria a Comissão de Direitos Humanos e Questões de 
Gênero e dá outras providenciais. Senadora Serys Slhessarenko. 637 

 
SERVIDOR PÚBLICO 
 



Defende o zelo pelo setor público do qual a grande maioria da 
população brasileira depende. Senadora Heloísa Helena. 159 

 
Defende o servidor público na esperança de que o Governo Lula 

dialogue com estes para assegurar uma política salarial que anualmente 
reponha pelo menos parte das perdas acumuladas ao longo desse período. 
Senador Paulo Paim. 273 

 
Exprime sua certeza de que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

dificilmente teria chegado ao radicalismo de, no afã de fazer reformas, jogar a 
sociedade contra os servidores públicos. Senador Arthur Virgílio. 279 

 
Faz apelo para o Governador Ivo Cassol para que se deixe sensibilizar e 

reveja o ato que jogou na rua milhares de servidores públicos em Rondônia, 
no ano de 2000. Senadora Fátima Cleide. 555 

 
Pede para que seja esclarecido o novo modelo que o País adorará com 

relação às reformas, caso contrário, o risco-Brasil não cairá mais, 
impossibilitando o País de atingir o chamado invesment grade. Senador Arthur 
Virgílio. 623 

 
Expresse certeza de que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

dificilmente teria chegado ao radicalismo de jogar a sociedade contra os 
servidores públicos. Servidor Público. 625 

 
SISTEMA PENITENCIÁRIO 
 

Clama pela imprescindível adoção do trabalho obrigatório e adequado à 
recuperação de presos. Senador Demoóstenes Torres. 412 

 
Relata à Casa conversa com o Presidente Lula onde pede para que 

seja feito o primeiro presídio de segurança máxima em Brasília para trazer 
Fernandinho Beira-Mar, Hildebrando Pascoal, todos os periculosos da 
Nação que estão no Rio de Janeiro, a fim de mostrar que o País tem quem 
manda. Senador Magno Malta. 608 

 
Solidariza-se com a idéia do Senador Magno Malta de privatização 

dos presídios federais, a fim de garantir a existência de trabalho e educação. 
Aparte ao Senador Magno Malta. Senador Marcelo Crivella. 612 

 
 
SOCIEDADE 
 

Afirma que a tragédia da sociedade brasileira é a concentração de renda 
e a brutal desigualdade social. Aparte ao Senador Duciomar Costa. Senador 
João Capiberibe. 152 

 
Comenta encaminhamento à Casa do Estatuto da Igualdade Racial, já 

aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, na comissão 
correspondente, e que será apreciado no plenário daquela Casa. Senador 
Paulo Paim. 273 

 
Exulta o amadurecimento da sociedade brasileira e da cultura cívica que 

fez da aspiração por democracia um valor do povo brasileiro. Senador Arthur 
Virgílio. 618 



 
TECNOLOGIA 
 

Exalta decisão tomada pelo ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em setembro de 2002, de aprovar a “Política para a Adoção de 
Tecnologia Digital no Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens no Brasil”. 
Senador Romero Jucá. 291 

 
TERRITÓRIO 
 

Chama atenção para uma possível redivisão territorial do Brasil, sendo 
esta uma grande solução para muitos problemas nacionais. Senador João 
Ribeiro. 162 

 
TRANSCRIÇÃO 

 
Solicita a transcrição nos Anais do Senado Federal do Editorial: “O Pará 

é que Vale, 14-02-2003”, do jornal denominado O Liberal, um dos de maior 
aceitação não só no Estado do Pará mas em toda Amazônia. Senador Luiz 
Otávio. 133 

 
Registra nos Anais do Senado Federal que é contra o benefício 

concedido aos Senadores pela Mesa do Senado através do Ato nº 3, que 
instituiu verba indenizatória da atividade parlamentar no valor de R$12,000.00 
(doze mil reais) mensais, como teto, para arcarem com gastos em seus 
Estados. Senador Jefferson Peres. 279 

 
Pede transcrição de dois artigos: um da jornalista Dora Kramer, do 

Jornal do Brasil, com título “Bocas fechadas em ordem unida” e outro do 
jornalista Rudolfo Lago, de Brasília, do Correio Brasiliense, com título “O 
prejuízo é seu”; que tratam da lei do silêncio implantada no Palácio do 
Planalto. Senador Romero Jucá. 291 

 
TRANSGÊNICOS 
 

Faz alusão ao uso ou não dos produtos transgênicos,. Senador 
Leomar Quintanilha. 331 

 
Expõe Projeto de Lei, de sua autoria apresentado na mesma tarde, no 

sentido de declarar enfaticamente que a soja geneticamente modificada 
poderá ser cultivada e comercializada em todo território nacional, com o 
objetivo de legalizar o plantio da soja trangênica. Senador Olivir Gabardo. 599 

 
TURISMO 
 

Critica o modo como é exportada a imagem do carnaval brasileiro, 
devido ao grande turismo sexual de crianças e adolescentes. Senador João 
Ribeiro. 376 

 
VALE DO RIO DOCE 
 

Esclarece o motivo da escolha do Estado do Pará como um dos pólos 
industriais da Vale do Rio Doce. Senador Luiz Otávio. 133 

 



Defende o investimento do projeto da Companhia Vale do Rio Doce na 
construção de um pólo siderúrgico no Maranhão e chama a atenção para a 
conclusão do trecho Santarém-Cuiabá por onde é transportada soja 
produzida no Estado. 133 

 
Preocupa-se com a situação ambiental do Estado do Pará, para que o 

Estado não seja somente explorado pela Companhia Vale do Rio Doce como 
a Amazônia foi o que resultou em grandes danos ambientais. Senador Luiz 
Otávio. 133 

 
Expõe a sua opinião contrária à privatização da Vale do Rio Doce. 

Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador Gerson Camata. 134 
 
Parabeniza o Senador Luiz Otávio pelo pronunciamento referente a 

Vale do Rio Doce no Estado do Pará, acrescentando a importância de 
sensibilizar o Presidente da Vale com relação à agregação de valores dos 
produtos extraídos no Estado. Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador 
Duciomar Costa. 135 

 
Compartilha a preocupação do Senador Luiz Otávio de que o Estado 

do Pará precisa ter parte dos rendimentos da produção mineral da Vale do 
Rio Doce, reconhecendo o potencial do Estado que contribui com o 
desenvolvimento estratégico do Brasil. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 
Senador Siba Machado. 138 

 
Faz considerações à questão Vale do Rio Doce, assunto abordado 

anteriormente pelo Senador Luiz Otávio. Senador Duciomar Costa. 151 
 
Demonstra indignação com relação aos trabalhos da Vale do Rio Doce 

no Pará. Senador Duciomar Costa. 319 
 
Deixa registrado o seu apoio e o seu respeito à posição do Senador 

Duciomar Costa sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Aparte ao Senador 
Duciomar Costa. Senador Luiz Otávio. 322 

 
VIOLÊNCIA 
 

Critica a Legislação Penal brasileira por não intimidar os bandidos, tendo 
em vista que o terror do tráfico está de volta ao Rio de Janeiro, quando o 
governo do Estado tem ainda tantos outros problemas a serem resolvidos. 
Senador Magno Malta. 367 

 
Transmite a sua indignação com relação à crise da violência no País, 

que cresceu nos últimos anos. Senador Ney Suassuna. 454 
 
Põe-se a disposição para ajudar no combate à violência, por não se 

tratar apenas do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 460 
 
Adverte os governantes, pelo fato dos policias brasileiros ganham muito 

pouco para se arriscar contra essa onda de criminalidade.  Aparte ao Senador 
Marcelo Crivella. Senador Mão Santa.  460 



 
VOTO ELETRÔNICO 
 

Parabeniza a Justiça Eleitoral pelo trabalho fantástico na implantação do 
voto eletrônico. Senador João Ribeiro. 162 



Ata da 4ª Sessão Não De li be ra ti va
em 21 de fevereiro 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. Edu ar do Si que i ra Cam pos, Luiz Otá vio,
Du ci o mar Cos ta e Alber to Sil va

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 Du ci-
o mar Cos ta, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PA RE CE RES

PARECER Nº 9, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Ofí cio “S” nº 35, de 2001, da 
Pre si dên cia da CPI da Câ ma ra Mu ni ci pal
de São Pa u lo, cons ti tu í da para in ves ti gar
ques tões re la ci o na das ao Tri bu nal de
Con tas da que le mu ni cí pio.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
o Ofi cio “S” nº 35, de 2001, da Pre si dên cia da Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to da Câ ma ra Mu ni ci pal de São
Pa u lo cons ti tu í da para in ves ti gar ques tões re la ci o na das
ao Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio de São Pa u lo.

O pa re cer fi nal da alu di da CPI, após por me no ri-
za da aná li se da si tu a ção do Tri bu nal de Con tas do
Mu ni cí pio de São Pa u lo, apre sen tou as se guin tes
con clu sões:

“O Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio de
São Pa u lo (TCM) exis te para au di tar, fis ca li-
zar e jul gar os gas tos pú bli cos mu ni ci pa is.
Essas atri bu i ções, po rém, têm cus ta do mu i to
caro aos co fres pú bli cos da ci da de: nada me -
nos que R$79 mi lhões no ano 2.000. Isso
tem-se cons ti tu í do um pa ra do xo, pois o TCM

para con tro lar os gas tos do mu ni cí pio, paga
al tos sa lá ri os e apo sen ta do ri as ir re gu la res,
em pre ga pa ren tes de con se lhe i ros e ex-con -
se lhe i ros, es ban ja ver bas de pron to-pa ga-
men to e se omi te di an te de fla gran tes des vi-
os de ver bas pú bli cas.

Ao lon go dos anos de exis tên cia do
Tri bu nal, acu mu la ram-se inú me ras de nún ci-
as de abu sos com o di nhe i ro pú bli co per pe-
tra das pelo TCM. As in ves ti ga ções da Co-
mis são Par la men tar de Inqué ri to con fir ma-
ram to das as sus pe i tas e cons ta ta ram que o 
Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio se trans for-
mou em uma au tên ti ca ca i xa-pre ta den tro
da ad mi nis tra ção pú bli ca.

Em pri me i ro lu gar, as fo lhas de pa ga-
men to en vi a das pelo TCM à CPI, com pro va-
ram o pa ga men to de al tos sa lá ri os aos seus 
ser vi do res. E a per gun ta que se faz é: em
qual ór gão da ad mi nis tra ção mu ni ci pal, um
bi bli o te cá rio re ce be R$10,4 mil lí qui dos
men sa is; um au xi li ar ad mi nis tra ti vo, R$12,4
mil; e um con ta dor, R$13,4 mil?

Os sa lá ri os dos con se lhe i ros, que
sem pre fo ram um mis té rio para a pró pria
Câ ma ra Mu ni ci pal, da qual o TCM é um ór -
gão au xi li ar, fo ram ao fi nal da CPI re ve la dos.
O va lor lí qui do das apo sen ta do ri as dos con -
se lhe i ros che ga a R$19.333,08 por mês
(con for me con tra che ques de abril de 2001).

Os sa lá ri os dos ser vi do res es tão aci-
ma da mé dia do mer ca do e são es can da lo-
sa men te su pe ri o res aos do fun ci o na lis mo
pú bli co – des res pe i tan do, in clu si ve, o teto
es ta be le ci do pela le gis la ção que, no caso
do mu ni cí pio, é o sa lá rio do car go de Pre fe i-
to. A atu al pre fe i ta, Mar ta Su plicy, que tem
suas con tas fis ca li za das pelo Tri bu nal, re ce-
be cer ca de R$6 mil men sa is, va lor este três 
ve zes me nor do que o de um con ta dor, que
con tro la seus gas tos.
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Se gun do: as in ves ti ga ções da CPI de pa-
ra ram com um ar ti fí cio ado ta do pelo TCM,
con si de ra do iné di to no sis te ma pre vi den ciá rio
bra si le i ro, o da “apo sen ta do ria pro vi só ria”. Em
que pese o pa re cer con trá rio do INSS, pelo
me nos qua tro fun ci o ná ri os go zam des te be-
ne fí cio, au to ri za do pelo ex-Pre si den te do Tri-
bu nal, Wal ter Abra hão. Três de les con ti nu am
na ati va: Mu ri lo Ma ga lhães Cas tro, Álva ro de
Qu e i roz Fran co e Cláu dio Do na dio e o quar to
ser vi dor, Nel son Pla net Jr., que é pri mo do
ex-Con se lhe i ro Pa u lo Pla net Bu ar que é ina ti-
vo.

Ter ce i ro: Das 188 apo sen ta do ri as do
Tribu nal de Con tas, gran de par te de las
apre sen ta in dí ci os de ile ga li da de. Por exem -
plo: há de ze nas de ca sos de ser vi do res
apo sen ta dos pelo TCM em car gos de co-
mis são que não cum pri ram os 15 anos inin -
ter rup tos es ta be le ci dos por lei.

Qu ar to: O ne po tis mo to mou-se uma
prá ti ca in dis far çá vel no TCM. A pró pria Se-
cre ta ria de Admi nis tra ção do tri bu nal, aten-
den do à so li ci ta ção da CPI, con fir mou pelo
me nos onze pa ren tes dos con se lhe i ros e
ex-Con se lhe i ros Pa u lo Pla net Bu ar que,
Anto nio Car los Ca ru so, Eu rí pe des Sa les e
Fran cis co Mar tin Gi me nez na sua fo lha de
pa ga men to. Oito são as ses so res de ga bi ne-
te ou as ses so res téc ni cos, ati vos ou ina ti-
vos, com sa lá ri os aci ma de R$10 mil lí qui-
dos. A ma i o ria ab so lu ta (oito) é con tra ta da
em car gos em co mis são, dois são efe ti vos e 
um é ad mi ti do na for ma da Lei 9.160/80.

Qu in to: A ati vi da de fim do TCM, que é a
de au di tar as con tas pú bli cas mu ni ci pa is, é
exer ci da por me nos de um ter ço do qua dro de
fun ci o ná ri os, o que mos tra uma má qui na in-
cha da e dis tor ci da em suas fi na li da des. ..........

Sex to: Do to tal dos ser vi do res na ati va,
cer ca de 260 ocu pam car gos em co mis são
– nú me ro bas tan te alto, le van do-se em con -
ta que es ses fun ci o ná ri os são in di ca dos pe -
los con se lhe i ros, e não apro va dos em con-
cur so.

Sé ti mo: A CPI apu rou que os de par ta-
men tos de ce ri mo ni al e de in for má ti ca do
TCM fa zem cons tan tes re ti ra das de ver bas
de pron to pa ga men to em mon tan tes ele va-
dos: em mar ço de 1999 o Ce ri mo ni al che-
gou a re ti rar do Ca i xa a quan tia de R$35
mil. Em mé dia, as re ti ra das men sa is che-

gam a R$10 mil. Tais des pe sas en vol vem
com pra de flo res, re fe i ções, de ca mi sas ofi -
ci a is do Pal me i ras e de CDs da du pla Mi li o-
ná rio e José Rico. Já as re ti ra das men sa is
da Se cre ta ria de Infor má ti ca, eram em mé-
dia de R$4 mil, gas tos com ma nu ten ção e
com pra de su pri men tos por meio de con tra-
to es pe cí fi co. Vale res sal tar que a apli ca ção
da ver ba de pron to pa ga men to é fe i ta com
dis pen sa do pro ces so li ci ta tó rio.

Oi ta vo: A cre che man ti da para os fi lhos
dos ser vi do res, apre sen ta cus tos exor bi tan-
tes de R$2.200,00 por cri an ça. Para efe i to
de com pa ra ção, o cus to de uma cre che da
rede pú bli ca mu ni ci pal é de R$150,00 por
cri an ça.

Os fa tos enu me ra dos aci ma são pro-
vas su fi ci en tes da fal ta de au to ri da de mo ral
do Tri bu nal de Con tas para fis ca li zar os gas -
tos pú bli cos no mu ni cí pio, já que suas con -
tas não pas sa ri am pela mais sim ples das
au di to ri as.

So man do-se a isto a omis são do Tri bu-
nal di an te dos fla gran tes des vi os de di nhe i ro
pú bli co ocor ri dos nas ges tões dos ex-pre fe i-
tos Pa u lo Ma luf e Cel so Pit ta, es pe ci al men-
te no to can te às cha ma das Gran des Obras,
tem-se que o TCM, além de one ro so, foi to -
tal men te co ni ven te com o en di vi da men to ir -
res pon sá vel do mu ni cí pio.”

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, di an te
des te qua dro, apre sen tou uma sé rie de re co men da-
ções e pro pos tas.

Aná li se

O re la tó rio en vi a do pela CPI ins ta u ra da pela Câ -
ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo re la ci o na uma sé rie de
ir re gu la ri da des ve ri fi ca das em re la ção ao Tri bu nal de
Con tas do Mu ni cí pio de São Pa u lo.

Vale lem brar que, no to can te às ir re gu la ri da des
apre sen ta das, não há in dí cio de uti li za ção de re cur-
sos fe de ra is, o que re ti ra a pos si bi li da de de al gu ma
pro vi dên cia efe ti va por par te des ta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le, fi can do a car go das pró pri as
ins ti tu i ções do Mu ni cí pio a res pon sa bi li da de e o de ver
de cor ri gi-las.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, o nos so voto é para que esta
Co mis são:
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a) tome co nhe ci men to do Ofi cio “S”
nº 35, de 2001, da Pre si dên cia da CPI da
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo cons ti tu í-
da para in ves ti gar ques tões re la ci o na das

ao Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí pio de São Pa u-
lo, o qual en ca mi nha o re la tó rio fi nal da alu di da CPI;

b) en ca mi nhe ofí cio à Pre si dên cia da
Câ ma ra Mu ni ci pal de São Pa u lo, in for man do
que esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le to mou co nhe ci men to das con clu sões da 
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to cons ti tu í-
da para in ves ti gar ques tões de ter mi na das re -
la ci o na das ao Tri bu nal de Con tas do Mu ni cí-
pio de São Pa u lo;

c)  de ter mi ne o en vio do pro ces sa do
ao ar qui vo.

Sala das Co mis sões, 27 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor –
Wel ling ton Ro ber to – Chi co Sar to ri – Ro ber to Sa tur-
ni no – Bel lo Par ga – Ney Su as su na – Edu ar do Su-
plicy –  He lo í sa He le na –  Anto nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 10, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 84, de 2002, (nº 4.514/2001, na Casa de
ori gem), que al te ra os in ci sos I e II do art.
1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de
1990, que dis põe so bre a dis tri bu i ção a
Esta dos e Mu ni cí pi os da com pen sa ção
fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos
hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia
elé tri ca, acres cen tan do-se um pa rá gra fo.

Re la tor do ven ci do: Se na dor Ney Su-
as su na

I – Do Relatório

O pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2002, de
au to ria do De pu ta do Chi co da Prin ce sa, tem por es -
co po al te rar a par ti ci pa ção de Esta dos e Mu ni cí pi os
na dis tri bu i ção men sal do pro du to da “Com pen sa ção
Fi nan ce i ra dos Re cur sos Hí dri cos” – CFRH, me di an te
mo di fi ca ção no art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990.

2 – Na jus ti fi ca ção, o au tor da Pro po si ção con si de-
ra que os im pac tos so ci a is de cor ren tes da que da do nú -
me ro de em pre go e suas con se qüên ci as de pro du ção e
de sem pre go, oca si o na dos pe las áre as ala ga das pe los
re ser va tó ri os das usi nas hi dre lé tri cas, re ca em di re ta-

men te nos mu ni cí pi os; daí a ne ces si da de de uma
com pen sa ção di fe ren ci a da para es tes.

Acres cen ta ain da, como ra zão para fun da men-
tar a apro va ção da pro pos ta que, no que tan ge aos
dis po si ti vos dos mes mos ins tru men tos le ga is na qui lo
que per ti ne às, com pen sa ções fi nan ce i ras pela ex plo-
ra ção mi ne ral, a dis tri bu i ção dos per cen tu a is con tem-
pla os mu ni cí pi os com 65%.

Fi na li zan do a Jus ti fi ca ção, con si de ra o Au tor que
com o pro ces so de mu ni ci pa li za ção, os gas tos para aten -
der as de man das ge ra das so fre ram um in cre men to ex -
tra or di ná rio ca ben do aos mu ni cí pi os a par te mais one ro-
sa no aten di men to às po pu la ções e, que, as re ce i tas das
com pen sa ções fi nan ce i ras pou co ou qua se nada re pre-
sen tam para os Esta dos, prin ci pal men te no que diz res -
pe i to aos re cur sos hí dri cos mi ne ra is.

3 – Assim, a Pro po si ção em tela pre ten de di mi-
nu ir a par ti ci pa ção dos Esta dos para 25% e au men tar
a par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os para 65% (hoje a par ti-
ci pa ção de am bos é de 45% per ca pi ta). Do mes mo
modo, pro põe ele var a par ce la de ro yalty (de no mi na-
ção da CFURH quan do ori gi ná ria de Ita i pú) a que faz
jus o mu ni cí pio de Gu a í ra, no Pa ra ná, uti li zan do-se do 
acrés ci mo de 15% re sul tan te da sub tra ção de 5% de -
vi dos a cada um dos se guin tes mu ni cí pi os: Foz do
Igua çu, Ita i pu lân dia e San ta He le na, por en ten der
que os pre ju í zos ca u sa dos à Gu a í ra, com a inun da-
ção de Sete Qu e das, re que rem uma com pen sa ção
ma i or, ten do em vis ta a ex ten são das de se co no mi as
ex ter nas pro vo ca das pela hi dre lé tri ca.

4 – Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to tra mi-
tou na Co mis são de Mi nas e Ener gia, ten do sido
apro va do por una ni mi da de, sem emen das, o Pa re cer
do Re la tor, De pu ta do José Ja te ne. Pos te ri or men te
en ca mi nha do à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção,
foi ob je to de subs ti tu ti vo do De pu ta do Fet ter Jú ni or,
igual men te apro va do. Com ple tan do o Pro ces so Le-
gis la ti vo na que la Casa, o PLC nº 84 de 2002 foi apre -
ci a do na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção, onde foi apro va do o Pa re cer do Re la tor, De pu-
ta do Osmar Ser ra glio, con clu in do 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, com
subs ti tu ti vo.

5 – No Se na do Fe de ral, cabe à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, apre ci ar à ma té ria.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
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CAPÍTULO II
Da União

Art. 20. São bens da União:
....................................................................................

§ 1º É as se gu ra da, nos ter mos da lei, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a 
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta da União, par ti ci pa-
ção no re sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou gás
na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de
ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi ne ra is no res -
pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal, mar ter ri to ri-
al ou zona eco nô mi ca ex clu si va, ou com pen sa ção fi -
nan ce i ra por essa ex plo ra ção.
....................................................................................

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan-
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri-
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res-
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for mas con ti-
nen tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca
ex clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Art.
21, XIX da CF)

……………………………………………… ...................
Art. 3º O va lor da com pen sa ção fi nan ce i ra cor -

res pon de rá a um fa tor per cen tu al do va lor da ener gia
cons tan te da fa tu ra, ex clu í dos os tri bu tos e em prés ti-
mos com pul só ri os.

§ 1º A ener gia de hi dre lé tri ca, de uso pri va ti vo
de pro du tor, quan do apro ve i ta da para uso ex ter no de
ser vi ço pú bli co, tam bém será gra va da com a apli ca-
ção de um fa tor de 6% (seis por cen to) do va lor da
ener gia elé tri ca cor res pon den te ao fa tu ra men to cal -
cu la do nas mes mas con di ções e pre ços do con ces si-
o ná rio do ser vi ço pú bli co lo cal.

§ 2º Compete ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica – DNAEE, fixar,
mensalmente, com base nas tarifas de suprimento
vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para
efeito de aplicação das compensações financeiras,
de maneira uniforme e equalizada, sobre toda a
hidreletricidade produzida no País.
....................................................................................

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666, de 

21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13 de fe-
ve re i ro de 1995, nº 9.074, de 7 de ju lho de
1995, nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996,
e au to ri za o Po der Exe cu ti vo a pro mo ver a
re es tru tu ra ção da Cen tra is Elé tri cas Bra si-
le i ras – ELETROBRÁS e de suas sub si diá-
ri as e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.983, DE 14 DE JULHO DE 2000

Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre a cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Águas – ANA, en ti da de fe de-
ral de im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o-
nal de Re cur sos Hí dri cos e de co or de na-
ção do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a-
men to de Re cur sos Hí dri cos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

II – Da Fun da men ta ção do Voto

A Lei dos Ro yal ti es, como fi cou co nhe ci da a
le gis la ção que pos si bi li tou a com pen sa ção fi nan ce i-
ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos
para fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca – CFURH,
foi apre sen ta da pela pri me i ra vez no Con gres so Na -
ci o nal pelo ex-De pu ta do Fe de ral Ma u rí cio Fru et, do
PMDB do Pa ra ná, e pro pu nha uma com pen sa ção fi -
nan ce i ra aos mu ni cí pi os de ten to res de po ten ci al de
ener gia elé tri ca. Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, o PLC nº 797, de 1979, foi der ru ba do no Se na-
do Fe de ral.

Du ran te a Cons ti tu in te, a dis cus são foi re to ma-
da e ge rou enor mes con tro vér si as, uma vez que a
ban ca da Pa u lis ta, ca pi ta ne a da pelo en tão De pu ta do
José Sena, ne ga va-se a apo i ar a tese de fen di da pela
ban ca da pa ra na en se. Na ses são de 8 de mar ço de
1988, con tra di tan do a pro po si ção de Ma u rí cio Fru et,
o De pu ta do Ser ra ad ver tia em sua de cla ra ção de vo to:
“...ha ve rá pres sões, que aca ba rão por ser bem-su ce-
di das, para que ou tros re cur sos se jam in cor po ra dos a 
esse prin cí pio... os ro yal ti es pre vis tos po de rão ser
ob je to per ma nen te de bar ga nhas po lí ti cas para a sua
am pli a ção e ele va ção, pro va vel men te bem-su ce di das
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ao lon go dos anos, aca ban do por tor nar-se uma fon te
de re ce i tas com vida pró pria...”

Ape sar de con tar com a apro va ção das ban ca-
das de San ta Ca ta ri na, Mi nas Ge ra is, Go iás, Mato
Gros so do Sul, Per nam bu co, Ba hia e Pará, o Au tor da
Pro pos ta via sua ten ta ti va de res sar cir o Pa ra ná, um
dos Esta dos mais pre ju di ca dos com a cons tru ção de
inú me ras hi dre lé tri cas, en con trar re sis tên ci as va ri a-
das. Fo ram ne ces sá ri as ne go ci a ções exa us ti vas até
que fi nal men te, de po is de onze anos, o Pro je to foi
apro va do pelo Se na do e san ci o na do pelo ex-pre si-
den te José Sar ney, em 13 de mar ço de 1990.

A CFURH, pre vis ta no art. 20 da Cons ti tu i ção, foi 
re gu la men ta da pe las Leis nº 7.990, de 1989, e nº
8.001, de 1990, al te ra das pe las Leis nº 9.648, de
1998, nº 9.984, de 2000 e nº 9.983, tam bém de 2000.

Se gun do os ins tru men tos le ga is que re gem a
ma té ria, as con ces si o ná ri as de ge ra ção de ener gia
elé tri ca re co lhem 6.75% do va lor de ener gia pro du zi-
da ao Te sou ro Na ci o nal, dos qua is 0,75% des ti-
nam-se ao

Mi nis té rio do Meio Ambi en te para apli ca ção na
im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí -
dri cos. Os res tan tes 6% são par ti lha dos da se guin te
ma ne i ra:

• 45% para os Esta dos;
• 45% para os Mu ni cí pi os
• 3% para o Mi nis té rio do Meio Ambi en te;
• 3% para o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia; e,
fi nal men te,
• 4% para o Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-

men to Ci en tí fi co Tec no ló gi co.

A com pen sa ção fi nan ce i ra em re fe rên cia visa a
com pen sar Esta dos e Mu ni cí pi os afe ta dos pela área de 
in fluên cia dos la gos for ma dos pe las usi nas, em re la ção
à per da de ar re ca da ção tri bu tá ria e ao im pac to so ci al
ca u sa do pela inun da ção de áre as pro du ti vas, bem
como com pen sar pelo im pac to am bi en tal ve ri fi ca do.

Tem, por tan to, um cu nho so ci al. Tan to que os
va lo res são dis tri bu í dos de for ma a que a União re ce-
ba uma par ce la des ti na da aos Mi nis té ri os do Meio
Ambi en te, Mi nas e Ener gia e ao FNDCT, en quan to
que os Esta dos e Mu ni cí pi os re ce bem as par ce las
mais sig ni fi ca ti vas, ob je ti van do com pen sar fi nan ce i-
ra men te os en tes fe de ra ti vos pela per da de ar re ca da-
ção tri bu tá ria.

Pela pro pos ta apre sen ta da, os es ta dos so fre ri-
am uma re du ção de 45% para 25% e os mu ni cí pi os,
por sua vez, au men ta ri am sua par ti ci pa ção de 45%
para 65%.

Entre tan to, al gu mas ques tões de mé ri to, de ter-
mi nan tes para a for ma ção do ju í zo de va lor que irá
ori en tar o voto de cada um dos mem bros des ta dou ta
Co mis são, não fo ram sus ci ta das nos di ver sos re la tó-
ri os apre sen ta dos, se não ve ja mos:

a) Dos Royalties de Itaipu e do real impacto da sua 
reduçao para os Estados

O pa rá gra fo ter ce i ro do ar ti go pri me i ro da Lei
nº 8.001/90, dis ci pli na o pa ga men to de Ro yal ti es
pela Ita i pu, es ta be le cen do que 85% des tes va lo res
se jam dis tri bu í dos ao Esta do do Pa ra ná e aos Mu ni-
cí pi os por ela di re ta men te afe ta dos e 15% aos Esta -
dos e Mu ni cí pi os afe ta dos por re ser va tó ri os a mon-
tan te da Usi na, que con tri bu em para o in cre men to
da ener gia pro du zi da.

Ao con trá rio do que se ale ga na jus ti fi ca ção do
pro je to (a re ce i ta das com pen sa ções fi nan ce i ras...
pou co ou nada re pre sen tam para os es ta dos ) e no
pa re cer do no bre Se na dor Sa tur ni no Bra ga (o ônus
ca u sa do aos Esta dos pela per da de re ce i ta e ca pa ci-
da de pro du ti va de cor ren te da inun da ção é in com pa-
ra vel men te me nor que o ca u sa do aos mu ni cí pi os), a
per da da re ce i ta des sas com pen sa ções é mu i to sig ni-
fi ca ti va para os es ta dos.

Para se ilus trar o im pac to da re du ção da par ti ci-
pa ção dos Esta dos em 20%, de for ma a per mi tir au -
men tar a par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os nes sa mes ma
pro por ção, como quer o au tor da pro po si tu ra em tela,
uti li za re mos o Esta do do Pa ra ná como es tu do de
caso, com vis tas ao me lhor en ten di men to da mag ni tu-
de des se im pac to.

Se apro va do o Pro je to, o Esta do do Pa ra ná, por
exem plo, per de ria, so men te em re la ção à re du ção
dos ro yal ti es de Ita i pu, já no exer cí cio de 2003, cer ca
de trin ta e três mi lhões de dó la res, se gun do pro je-
ções re a li za das com da dos ex tra í dos da ANEEL.

Ve ja mos:
Cabe ao Esta do do Pa ra ná 0,45 x 0,85 =

38,25% e aos Mu ni cí pi os ou tros 38,25%, per fa zen do
o equi va len te a 76,50% (85% x 90%).

Aos de ma is Esta dos lo ca li za dos a mon tan te da
Usi na, o per cen tu al de dis tri bu i ção é de 6,75% (0,15 x 
0,45), e aos Mu ni cí pi os ou tros 6,75%, per fa zen do o
equi va len te a 13,50% (15% x 90%).

O Pro je to de Lei em ques tão, ob je ti va al te rar a
re fe ri da dis tri bu i ção per cen tu al en tre Esta dos e Mu ni-
cí pi os, pas san do os Esta dos para 25% e os Mu ni cí pi-
os para 65%, ou seja, re ti ran do 20 pon tos per cen tu a is
dos Esta dos e au men tan do os mes mos em fa vor dos
Mu ni cí pi os.
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Ao mes mo tem po, em pa rá gra fo úni co, pre ten de
que os Mu ni cí pi os de Foz do Igua çu, Ita i pu lân dia e
San ta He le na, con ti nu em re ce ben do, cu mu la ti va-
men te, o equi va len te a 60% do que cabe a to dos os
Mu ni cí pi os Lin de i ros, sub tra in do-se 5% de cada um
des ses três Mu ni cí pi os para se rem des ti na dos ao
Mu ni cí pio de Gu a í ra, além do per cen tu al que o mes -
mo já vem re ce ben do.

Em sen do esse Pro je to con ver ti do em lei, ro yal-
ti es a Esta dos e Mu ni cí pi os fi ca rá as sim com pos ta:

Obs: Na dis tri bu i ção que cabe ao Esta do do Pa ra ná,
está in clu í da uma par te que cabe ao Esta do de
Mato Gros so do Sul, a qual é mu i to pe que na (2,3%).

Como se pode ob ser var, uma re du ção de 20
(vin te) pon tos per cen tu a is na par te que cabe ao
Esta do do Pa ra ná, re pre sen ta uma di fe ren ça a me-
nor de 44,44 % no re ce bi men to de ro yal ti es.

Para o exer cí cio de 2003, a pre vi são de pa ga-
men to de ro yal ti es, in clu in do ajus te do dó lar, que a
Ita i pu pro por ci o na rá aos res pec ti vos fa vo re ci dos, é a
se guin te:

– Ro yal ti es do ano – US$97.720.100

– Ajus te dó lar 2002 – US$50,068.800

– Ajus te dó lar de 2003 – US$46,018.700

Total – US$193,807.600
Obser van do os per cen tu a is an te ri or men te men -

ci o na dos e va lo ran do-os em dó la res dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca, o mon tan te para cada fa vo re ci do que 
a Ita i pu de ve rá re co lher jun to ao Ban co do Bra sil é
pre vis to con for me se gue:

Obser va-se pe los va lo res aci ma, que o Esta do
do Pa ra ná te ria uma re du ção de re ce i ta re la ti va aos
ro yal ti es, no exer cí cio de 2003, de US$32,947.292
(apro xi ma da men te R$115 mi lhões).

Por tan to, con tra rio sen so ao ale ga do, a per da
da re ce i ta dos es ta dos não é ir re le van te, sen do, ou -
tros sim, sig ni fi ca ti va e im pres cin dí vel para a con du-
ção dos ne gó ci os dos Esta dos.

b) Da Re ce i ta dos Mu ni cí pi os em Re la ção à Ita i pu

Para se guir a mes ma li nha de ra ci o cí nio, to me-
mos como exem plo as re ce i tas e be ne fí ci os re ce bi-
dos pe los mu ni cí pi os que re ce bem sub sí di os de Ita i-
pu, se gun do da dos ofi ci a is di vul ga dos.

Des de 1991, os Mu ni cí pi os di re ta men te afe ta dos
por Ita i pu re ce be ram US$612,768,500.00, sen do que
so men te em 2002, re ce be ram US$68,951,700.00. Qu-
an to aos mu ni cí pi os in di re ta men te atin gi dos, re ce be ram
US$107.274.600,00, dos qua is US$12,148,700.00 re fe-
rem-se ape nas a 2002.

Não obs tan te, além do pa ga men to de ro yal ti es,
Ita i pu man tém com os mu ni cí pi os di ver sos con vê ni os
de co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra, in clu si ve com re -
pas se de ver bas para fins es pe cí fi cos, de ca rá ter so -
ci al e am bi en tal.

É sa bi do que a Ita i pu Bi na ci o nal man tém com
uni ver si da des e ór gãos pú bli cos am bi en ta is (IAP, Iba -
ma, Ia par, en tre ou tros) di ver sos con vê ni os vol ta dos
ao im ple men to de ati vi da des pro fis si o na is à co mu ni-
da de lin de i ra, como o acom pa nha men to da ati vi da de
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pes que i ra, o de sen vol vi men to de tan ques-rede e téc -
ni cas para pro du ção de pe i xe em con fi na men to, para
im ple men tar o plan tio di re to, o pro gra ma de cul tu ras
al ter na ti vas, o mo ni to ra men to de do en ças de ve i cu la-
ção hí dri ca, de edu ca ção am bi en tal, bem como a
cons tru ção das Ma ri nas de Gu a í ra, a pe di do da pró -
pria co mu ni da de (por meio de lei mu ni ci pal) e que
teve por ob je to uma com pen sa ção es pe cí fi ca pelo
ala ga men to das Sete Qu e das.

Veja-se que, no caso de Ita i pu, a co mu ni da de
dos mu ni cí pi os atin gi dos, em es pe ci al o Mu ni cí pio de
Gu a í ra, tem re ce bi do com pen sa ções fi nan ce i ras di re-
tas e in di re tas, além dos ro yal ti es.

Cabe ain da acres cen tar que o ar gu men to do au -
tor para pri vi le gi ar Gu a í ra em de tri men to de Foz do
Igua çu, Ita i pu lân dia e San ta He le na re ve la in to le rá vel
in con sis tên cia quan do con fron ta do com uma das pre-
mis sas que apói am a jus ti fi ca ção, qual seja “... con si de-
ran do que, com o pro ces so de mu ni ci pa li za ção dos ser -
vi ços ofi ci a is, cabe aos mu ni cí pi os a par te mais one ro sa
do pro ces so...” Ora, a po pu la ção de Foz do Igua çu – e
por con se qüên cia as de man das so ci a is por ser vi ços e
po lí ti cas pú bli cas, con si de ra do ape nas este mu ni cí pio –
é in com pa ra vel men te ma i or que a de Gu a í ra (258.543
ha bi tan tes con tra 28.659 – fon te: IBGE – Cen so De mo-
grá fi co de 2000), ca ben do, pois, in da gar: onde o ide al
de jus ti ça que deve pre si dir o es pí ri to da lei?

c) Da per da de re ce i ta do ICMS dos Esta dos

É pre ci so lem brar, ou tros sim, que a gran de jus -
ti fi ca ti va para a co bran ça do ICMS so bre a ener gia
elé tri ca no con su mo, e não na ge ra ção, é jus ta men-
te a de que os es ta dos “ge ra do res” da ener gia elé tri-
ca já re ce bem a com pen sa ção fi nan ce i ra pelo re sul-
ta do da ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos para fins de 
ge ra ção de ener gia elé tri ca.

Ade ma is, a lei dos ro yal ti es foi san ci o na da de
for ma a be ne fi ci ar, prin ci pal men te, o Esta do do Pa ra-
ná para com pen sar a não-in ci dên cia do ICMS so bre a 
pro du ção da ener gia elé tri ca.

Assim, a re du ção da re ce i ta dos es ta dos da
com pen sa ção fi nan ce i ra pela ge ra ção de ener gia elé -
tri ca im por ta rá, ne ces sa ri a men te, em al te ra ção des ta
sis te má ti ca, para que o es ta do pro du tor re cu pe re par-
te da re ce i ta per di da.

d) Do im pac to da an te ci pa ção dos Ro yal ti es, par ti ci pa-
ções es pe ci a is e com pen sa ções fi nan ce i ras

Con vém res sal tar que, ain da que se con si de re
a pos si bi li da de (re mo ta) de es ta dos como Pa ra ná e
Mato Gros so, que fi ze ram ope ra ções de an te ci pa-

ção de re ce i tas, re pac tu a rem os con tra tos fir ma dos
com a União de re pas se dos cré di tos fu tu ros, com
res pec ti vos em pe nhos dos re ce bí ve is, o fato de os
va lo res em ca u sa se rem ex tre ma men tes ele va dos
(R$1,175 bi lhão no caso do Pa ra ná e R$77,97 mi-
lhões no do Mato Gros so do Sul) di fi cul ta enor me-
men te qual quer sa í da que pas se por re pac tu a ção,
prin ci pal men te, num mo men to de agra va men to da
cri se eco nô mi ca do con jun to da eco no mia.

Tais va lo res fo ram uti li za dos pe los es ta dos para
suas en ti da des de pre vi dên cia es ta du al e as con se-
qüên ci as des ta des ca pi ta li za ção atin gi rão ime di a ta-
men te a co mu ni da de des tes es ta dos, cri an do gra ves
e in con tor ná ve is pro ble mas para os go ver na do res re -
cém-ele i tos e que de ve rão to mar pos se em 1º de ja -
ne i ro pró xi mo.

III – Do Voto

Ao enun ci ar o meu voto, sir vo-me de frag men to
de pa re cer exa ra do pela Con sul to ria Le gis la ti va da
Câ ma ra dos De pu ta dos res pon den do à con sul ta for -
mu la da pelo De pu ta do Gus ta vo Fru et, em 1999, que
re cu pe ra ma gis tral men te a his tó ria da le gis la ção in-
fra cons ti tu ci o nal, na re gu la men ta ção do § 1º do art.
20, con so li dan do as po si ções de fen di das nes te Voto
em Se pa ra do:

“...Não obs tan te te rem res pal do no mes mo dis po si-
ti vo cons ti tu ci o nal, a com pen sa ção fi nan ce i ra ou ro yalty
in ci den te so bre os re cur sos hí dri cos para ge ra ção de
ener gia elé tri ca, pe tró leo, gás na tu ral, xis to be tu mi no so e 
ou tros re cur sos mi ne ra is e ener gia pro du zi da pela UHE
Ita i pu apre sen tam al gu mas pe cu li a ri da des...

No to can te a re cur sos hí dri cos para ge ra ção de
ener gia elé tri ca, a alí quo ta é de 6% (seis por cen to)
so bre o va lor da ener gia pro du zi da, ex clu í dos os tri -
bu tos e em prés ti mos com pul só ri os, nos ter mos do
art. 3º da Lei nº 7.990, de 1999.

A com pen sa ção fi nan ce i ra de que se tra ta aqui
equi va le a uma in de ni za ção ao pro pri e tá rio do re cur-
so na tu ral, pelo con ces si o ná rio, pelo seu apro ve i ta-
men to ex clu si vo.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no pa rá gra fo 1º do art.
20, de ter mi na a trans fe rên cia des sa com pen sa ção do 
pro pri e tá rio do re cur so na tu ral (União) aos es ta dos e
mu ni cí pi os e a ór gãos fe de ra is da ad mi nis tra ção di re-
ta, na for ma da lei.

O ro yalty pago por Ita i pu Bi na ci o nal, em bo ra re -
pre sen te uma com pen sa ção fi nan ce i ra, con sis te, na
ver da de, em trans fe rên cia de di re i tos da União, por for -
ça do Tra ta do de Ita i pu, para os es ta dos e mu ni cí pi os.

É in te res san te res sal tar que tan to no caso de hi -
dro car bo ne tos como no caso do apro ve i ta men to dos re -
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cur sos hí dri cos para ge ra ção de ener gia elé tri ca, o le-
gis la dor bus cou con tem plar não so men te os mu ni cí pi os
e es ta dos pro du to res como aque les que de al gu ma for -
ma con cor rem di re ta e in di re ta men te ou para a pro du-
ção ou para que o pro du to atin ja o mer ca do. Tal fato não
acon te ce com os “ou tros re cur sos mi ne ra is”, quan do
ape nas os mu ni cí pi os e es ta dos pro du to res são con-
tem pla dos. Aque les mu ni cí pi os que dis põem de ins ta la-
ções por tuá ri as es pe cí fi cas, ou ofe re cem pra ças para
es to ques-pul mões, não são be ne fi ci a dos pela com pen-
sa ção fi nan ce i ra (gri fo nos so) ar can do ape nas com o
ônus pro vo ca do por tais ati vi da des.”

Assim, no nos so en ten di men to, o ar ran jo es ta-
be le ci do nos in ci sos I e II da Lei nº 8.001, de 1990,
no que con cer ne à dis tri bu i ção aos es ta dos e mu ni-
cí pi os da com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção
de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ener -
gia elé tri ca, deve ser man ti do em be ne fí cio dos pro -
pó si tos que ori en ta ram a apro va ção do tex to in fra-
cons ti tu ci o nal.

Des se modo, di an te das con si de ra ções ex pen-
di das, so mos pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 84, de 2002.

Sala das Co mis sões,  – Se na dor Ney Su as su na.

01846 Sá ba do  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL8     



Voto ven ci do do Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no na Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2002 (PLC 
nº 84/02), de au to ria do De pu ta do Chi co da Prin ce sa,
pro põe al te rar a for ma de dis tri bu i ção men sal da com -
pen sa ção fi nan ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de
re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca – CFURH, pre vis ta nos in ci sos I e II do art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990.

Qu an do ori gi ná ria de Ita i pu, a CFURH de no mi-
na-se ro yalty. A CFURH, pre vis ta no art. 20 da Cons -
ti tu i ção, foi re gu la men ta da pe las Leis nº 7.990, de
1989, e nº 8.001, de 1990, que fo ram al te ra das pe las
Leis nº 9.648, de 1998, nº 9.984, de 2000 e nº 9.993,
de 2000. A este tí tu lo, as con ces si o ná ri as de ge ra ção
re co lhem 6,75% do va lor da ener gia pro du zi da ao Te-
sou ro Na ci o nal, dos qua is 0,75% são des ti na dos ao
Mi nis té rio de Meio Ambi en te para apli ca ção na im ple-
men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos.
Os ou tros 6% são as sim dis tri bu í dos:

45% aos Esta dos;
45% aos Mu ni cí pi os;
3% ao Mi nis té rio de Meio Ambi en te;
3% ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia;
4% ao Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci -

en tí fi co e Tec no ló gi co (FNDCT).

A pro po si ção em aná li se pre ten de di mi nu ir a
par ti ci pa ção dos es ta dos para 25% e au men tar a
par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os para 65%. Adi ci o nal-
men te, pro põe au men tar a par ce la de ro yalty a que
faz jus o mu ni cí pio de Gu a í ra, no Pa ra ná, uti li zan-
do-se para tan to, de par te do au men to a que fa ri am
jus os mu ni cí pi os afe ta dos pela Usi na de Ita i pu.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to tra mi tou
na Co mis são de Mi nas e Ener gia, onde foi apro va do
una ni me men te e sem emen das o pa re cer fa vo rá vel
do re la tor, De pu ta do José Ja ne ne. Em se gui da, foi en -
ca mi nha do à Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, e
re la ta do pelo De pu ta do Fet ter Jú ni or, cujo pa re cer foi
apro va do una ni me men te pela com pa ti bi li da de, ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, com subs ti tu ti vo.
Fi nal men te, foi en ca mi nha do à Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, onde foi apro va do una -
ni me men te o pa re cer do re la tor, De pu ta do Osmar
Ser ra glio, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc -
ni ca le gis la ti va, com subs ti tu ti vo.

Se guin do o de vi do pro ces so le gis la ti vo, o pro je-
to foi re me ti do para po si ci o na men to des ta Casa em

28 de agos to de 2002, ca ben do à Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos ana li sar a ma té ria.

II – Aná li se

Com re la ção ao mé ri to, re co nhe ce mos a per ti-
nên cia e a opor tu ni da de da pro po si ção. Efe ti va men te,
são os mu ni cí pi os que re ce bem di re ta men te o im pac-
to da cons tru ção de usi nas hi dro e lé tri cas, e car re gam
o ônus da per da de ca pa ci da de pro du ti va das ter ras
agri cul tá ve is, da per da de re ce i ta ori un da do tu ris mo,
e, prin ci pal men te, so frem o im pac to so ci al de cor ren te
do re as sen ta men to de ha bi tan tes da re gião inun da da.
As re ce i tas ori un das da CFURH, por ou tro lado, cons -
ti tu em uma fon te de re ce i ta de gran de im por tân cia
para os mu ni cí pi os afe ta dos pela inun da ção.

O ônus ca u sa do aos Esta dos pela per da de re -
ce i ta e da ca pa ci da de pro du ti va de cor ren te da inun -
da ção é in com pa ra vel men te me nor que o ca u sa do
aos mu ni cí pi os.

Ade ma is, as re ce i tas do Esta do ori un das da
CFURH são mu i to pe que nas em com pa ra ção com a
ar re ca da ção. A ta be la a se guir de mons tra isso, por
meio da com pa ra ção en tre a CFURH e a Re ce i ta Lí -
qui da Real (RLR) no ano de 2001 re ce bi das por cada
um dos sete es ta dos que mais ar re ca dam a Com pen-
sa ção Fi nan ce i ra.

Jun tos, es ses es ta dos res pon de ram por cer ca de
92% da ar re ca da ção de CFURH (in clu in do ro yal ti es) em 
2001.

É jus to, pois, que se faça uma re dis tri bu i ção da
com pen sa ção fi nan ce i ra, em fa vor dos mu ni cí pi os e
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em de tri men to dos es ta dos. O va lor pro pos to no PLC
tor na as alí quo tas da CFURH com pa tí ve is com as da
Com pen sa ção Fi nan ce i ra so bre a Explo ra ção de Re -
cur sos Mi ne ra is (CFEM), re gu la men ta da tam bém pe -
las Leis nº 7.990/89 e 8.001/90.

Há que se res sal tar que ha ve rá um im pac to adi -
ci o nal pela apro va ção do IPLC em aná li se. Na bus ca
de so lu ções que per mi tis sem aos Go ver nos Esta du a-
is se ajus ta rem às de ter mi na ções da Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal, o Go ver no Fe de ral edi tou a Me di da
Pro vi só ria nº 1.985-27, de 4 de maio de 2000, pos te ri-
or men te in cor po ra da à Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, de 24 de agos to de 2001. Esse dis po si ti vo
le gal au to ri zou a União, até 31 de de zem bro de 2001,
a “ad qui rir dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral cré di tos
re la ti vos à par ti ci pa ção go ver na men tal obri ga tó ria
nas mo da li da des de ro yal ti es, par ti ci pa ções es pe ci-
a is e com pen sa ções fi nan ce i ras, re la ti vos à ex plo ra-
ção de re cur sos hí dri cos para fins de ener gia elé tri ca,
pe tró leo e gás na tu ral”.

Até a data li mi te, ha vi am as si na do con tra tos com 
a União os Esta dos do Pa ra ná e do Mato Gros so do
Sul para a trans fe rên cia to tal dos di re i tos de cré di to
ori un dos da CFURH. Por esse con tra to, o Pa ra ná re-
ce beu da União R$1,175 bi lhão para ca pi ta li za ção da
Pa ra na pre vi dên cia, em pe nhan do os re ce bí ve is por
vin te anos e meio. Já o Mato Gros so do Sul re ce beu
da União R$77,97 mi lhões para a ca pi ta li za ção da MS 
PREV e para qui ta ção de dí vi das com a pró pria
União, em pe nhan do os re ce bí ve is por de ze no ve anos.

Cla ro está que es ses con tra tos não po dem con -
di ci o nar o es pí ri to da pro po si ção em aná li se. O le gis-
la dor tem a prer ro ga ti va ple na de ajus tar os ter mos da 
lei sem pre que jul gar ne ces sá rio. É esse o caso.
Entre tan to, con si de ra mos re le van te res sal tar que a
União e os ci ta dos es ta dos te rão que re pac tu ar os ter-
mos dos con tra tos, de modo a res ta be le cer o seu
equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro, nos ter mos da Lei nº
8.666, de 1993.

Adi ci o nal men te, o art. 2º do PLC em co men to in -
tro duz uma re dis tri bu i ção dos ro yal ti es de vi dos por
Ita i pu aos mu ni cí pi os que so frem im pac to di re to da
Usi na Hi dro e lé tri ca. O ci ta do ar ti go pro põe trans fe rir
para o mu ni cí pio de Gu a í ba 25% do au men to de ar re-
ca da ção a que fa ri am jus os mu ni cí pi os de Foz do
Igua çu, Ita i pu lân dia e San ta He le na por for ça da pro-
po si ção em aná li se. Tra ta-se de uma me di da de in te i-
ra jus ti ça, pos to que a cons tru ção de Ita i pu im pôs a
Gu a í ba uma per da ir re pa rá vel na re ce i ta com o tu ris-
mo, ao inun dar o sal to de Sete Qu e das. É jus to, pois,
que Gu a í ba re ce ba um qui nhão ma i or na di vi são des -
sa re ce i ta.

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di-
ci da de, nada há a opor. Qu an to à téc ni ca le gis la ti va,
ob ser va mos que, pro va vel men te por erro de di gi ta-
ção, o ar ti go que de ve ria ser o art. 3º do PLC está re -
pe tin do a nu me ra ção do ar ti go an te ri or. Esse é um ví -
cio fa cil men te sa ná vel do tex to de fi ni ti vo.

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2002, sem
emen das.

Sala da Co mis são – Ro ber to Sa tur ni no.

PARECER Nº 11, DE 2OO3

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
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.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio

Encon tra-se em exa me nes te co le gi a do, para
ins tru ção, nos ter mos dos arts. 48, X, in fine, e 102, I e
VI, o Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 50 , de 2001,
de au to ria do De pu ta do Aldo Re be lo, 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.

Na Casa de ori gem, a pro po si ção foi apre ci a da
pe las Co mis sões de Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to e
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, esta úl ti ma
em ca rá ter ter mi na ti vo, nos ter mos do art. 24, II, do
Re gi men to Inter no da Câ ma ra.

Sus ten ta da pelo dis pos to nos arts. 13 e 216, ca-
put, I, §§ 1º e 4º, que tra tam, res pec ti va men te, da lín -
gua por tu gue sa como idi o ma ofi ci al do Bra sil e como
par te de seu pa tri mô nio cul tu ral a pro po si ção está or -
ga ni za da em seis pon tos.

O pri me i ro, cor res pon den te ao art. 1º, tra ta dos
prin cí pi os ge ra is que pre si dem a ma té ria: a lín gua
por tu gue sa como idi o ma ofi ci al do Bra sil, como for ma
de ex pres são oral e es cri ta, como bem cul tu ral do
povo bra si le i ro e como ele men to de in te gra ção e de
ma ni fes ta ção da so be ra nia na ci o na is.

O se gun do, iden ti fi ca do pelo art. 2º, es ta be le ce
as in cum bên ci as do Po der Pú bli co na ta re fa de pro -
mo ver, pro te ger e de fen der, com o au xí lio da co mu ni-
da de, a lín gua por tu gue sa: me lho rar as con di ções de
en si no e de apren di za gem; in cen ti var o es tu do e a
pes qui sa so bre os mo dos de ex pres são; re a li zar cam -
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pa nhas e con cur sos edu ca ti vos; in cen ti var sua di fu-
são; fo men tar a par ti ci pa ção do Bra sil na Co mu ni da-
de dos Po vos de Lín gua Por tu gue sa; atu a li zar as nor -
mas do For mu lá rio Orto grá fi co com a in clu são e o
apor tu gue sa men to de vo cá bu los de lín gua es tran ge i-
ra. Ain da nes se sen ti do, duas ou tras me di das são
pres cri tas: os me i os de co mu ni ca ção fi cam obri ga-
dos, na for ma da lei, a con cor rer para a con se cu ção
da que les ob je ti vos e atri bui-se à Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras o pa pel de guar diã dos ele men tos cons ti tu ti-
vos do idi o ma pá trio.

Os arts. 3º, 4º e 5º iden ti fi cam o ter ce i ro pon to
em que se con subs tan cia o pro je to: o com ba te aos
es tran ge i ris mos, de cor ren te da obri ga to ri e da de do uso 
da lín gua por tu gue sa por bra si le i ros na tos e na tu ra li-
za dos: no en si no e na apren di za gem; no tra ba lho; nas 
re la ções ju rí di cas; na ex pres são oral, es cri ta au di o vi-
su al e ele trô ni ca ofi ci al e em even tos pú bli cos na ci o-
na is; nos me i os de co mu ni ca ção; na pro du ção, no
con su mo e na pu bli ci da de de bens, pro du tos e ser vi-
ços. As ex ce ções apli cam-se aos se guin tes ca sos:
quan do se tra ta de li vre ma ni fes ta ção do pen sa men to
e da li vre ex pres são in te lec tu al, con for me de ter mi na o
art. 5º, in ci sos IV e IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral; em
ma ni fes ta ções am pa ra das por lei ou pelo in te res se
na ci o nal; quan do se tra tar de co mu ni ca ção des ti na da
a es tran ge i ros ou do en si no de lín gua es tran ge i ra; a
vo cá bu los e ex pres sões es tran ge i ras re gis tra das no
Vo ca bu lá rio Orto grá fi co da Lín gua Por tu gue sa ou de-
cor ren tes de ra zão so ci al, mar ca ou pa ten te le gal men-
te cons ti tu í da em seu país de ori gem. Da mes ma for -
ma, a ve da ção não atin ge os mem bros das co mu ni da-
des in dí ge nas. Si tu a ções es pe cí fi cas, pre vis tas no re-
gu la men to, po de rão de ter mi nar a tra du ção de pa la-
vras es tran ge i ras para a lín gua por tu gue sa, ou o uso
con cor ren te da lín gua por tu gue sa com lín gua es tran-
ge i ra. Qu al quer afron ta a es sas dis po si ções pas sa a
ser con si de ra da le si va ao pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro.

Para tan to, con si de ra-se prá ti ca abu si va o em -
pre go de pa la vra ou ex pres são es tran ge i ra quan do
hou ver equi va lên cia em lín gua por tu gue sa. Por prá ti-
ca en ga no sa, en ten de-se o uso de pa la vra ou ex pres-
são que pos sa in du zir a erro ou ilu são. E por prá ti ca
da no sa ao pa tri mô nio cul tu ral, o em pre go que des ca-
rac te ri zar qual quer ele men to da lín gua por tu gue sa.

O quar to pon to diz res pe i to a pro vi dên ci as a se -
rem to ma das pelo usuá rio, di an te da exis tên cia de pa -
la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra em de sa-
cor do com os ter mos da lei. Nes se caso, de ve rá ser
pro vi den ci a da, no pra zo de no ven ta dias a par tir da
data do re gis tro da ocor rên cia, sua subs ti tu i ção por
pa la vra ou ex pres são em lín gua por tu gue sa.

O quin to pon to tra ta das san ções ca pi tu la das
nos arts. 6º e 7º do pro je to. Este pro je to re me te para a
re gu la men ta ção o es ta be le ci men to das pu ni ções ad -
mi nis tra ti vas apli cá ve is no caso de des cum pri men to,
mas pre vê a con ces são de san ções pre mi a is a quem
se dis pu ser, es pon ta ne a men te, a subs ti tu ir o em pre-
go de pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran ge i ra por 
equi va len te em por tu guês.

O sex to pon to, fi nal men te, diz res pe i to ao re gu-
la men to da ma té ria, a ser sub si di a do pela Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras, com a co la bo ra ção dos três po -
de res, de ór gãos que cum prem fun ções es sen ci a is à
Jus ti ça e de ins ti tu i ções de en si no, pes qui sa e ex ten-
são uni ver si tá ria.

O tex to ori gi nal so freu res tri ções na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, que apro vou duas emen das des ti na das a
seu apri mo ra men to. A pri me i ra de las, de au to ria de
par la men tar, bus cou res trin gir a ex ten são de uma das 
ex ce ções quan to ao uso de ter mos es tran ge i ros dis ci-
pli na da no in ci so Vil do § 1º do art. 3º. A re da ção pri -
mi ti va res guar da va de san ção o em pre go de tais vo -
cá bu los ou ex pres sões em de cor rên cia “de ra zão so -
ci al, mar ca ou pa ten te le gal men te cons ti tu í da”. Nos
ter mos da emen da, isso se res trin gi rá aos ca sos em
que sua cons ti tu i ção se dê em ou tro país. A ou tra
emen da, de au to ria do re la tor, re ti ra do tex to e re me te
para o re gu la men to da lei as san ções ad mi nis tra ti vas
a se rem apli ca das aos in fra to res. Ambas fo ram pro-
pos tas e apro va das pela Co mis são de Edu ca ção,
Cul tu ra e Des por to, igual men te aco lhi das, no mé ri to,
pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção, que tam bém su pri miu, por in cons ti tu ci o nal, a
cláu su la de re gu la men ta ção.

Tal foi o tex to en vi a do para a re vi são do Se na do,
nos ter mos do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Nes ta
Casa, não fo ram ofe re ci das emen das no pra zo re gi-
men tal. Por essa ra zão, pas sa ele a ser ana li sa do
con for me apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são apre ci ar, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, a cons ti tu ci o na li da de, a ju ri di ci da de e o mé -
ri to do PLC nº 50, de 2001. De sa í da, lou va mos a ini ci-
a ti va do De pu ta do Aldo Re be lo, que, em hora apra za-
da e opor tu na, traz à agen da le gis la ti va te ses em fa -
vor da pro mo ção e de fe sa do idi o ma pá trio. Lem bra-
mos que o au tor, res pon sá vel por uma mar can te atu a-
ção po lí ti ca, lan ça esse pro je to de va lo ri za ção do pa -
tri mô nio cul tu ral bra si le i ro jus ta men te no trans cur so
dos 500 anos do País. Nes te mo men to, efe tu a mos um 
ba lan ço de nos sa his tó ria, ava li a mos nos sa for ma ção
e nos so des ti no, tor nan do-se evi den te a per ti nên cia
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das pre o cu pa ções com a lín gua por tu gue sa, que nos
iden ti fi ca e nos par ti cu la ri za no con cer to das na ções.

Isso pos to, res sal ta mos que não há re pa ro a fa -
zer ao pro je to do pon to de vis ta cons ti tu ci o nal e ju rí di-
co, uma vez que ele aten de aos re qui si tos for ma is de
com pe tên cia e de ini ci a ti va le gal fi xa dos na Lei Ma i or
e está em con so nân cia com as de ma is nor mas do or -
de na men to ju rí di co in ter no. Com efe i to, nos ter mos
da Car ta Po lí ti ca de 1988, com pe te à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os con ser var o
pa tri mô nio pú bli co, ten do eles com pe tên cia le gis la ti-
va con cor ren te nes se tema (arts. 23, I, e 24, VII). Além 
dis so, cabe ao Con gres so dis por so bre to das as ma -
té ri as de com pe tên cia da União, as sim como está nas 
mãos dos con gres sis tas a ini ci a ti va das leis or di ná ri-
as (arts. 48 e 61, ca put).

No to can te ao mé ri to, de ve mos di zer que o PLC
nº 50, de 2001, re ve la uma pre o cu pa ção com par ti lha-
da pela ma i o ria da so ci e da de bra si le i ra. Mu i tos de
nós es ta mos far tos de nos de pa rar com ter mos es-
tran ge i ros que per tur bam a boa com pre en são dos
enun ci a dos em lín gua por tu gue sa. São em ble má ti cas
de tal es ta do de es pí ri to as re a ções so ci a is re cen tes
que aca ba ram pro vo can do a tra du ção para o por tu-
guês de men sa gens do Ban co do Bra sil e o re cuo da
Pe tro brás no in ten to de ame ri ca ni zar seu nome para
Pe tro brax.

Ade ma is,não é des ca bi do pen sar que – a par da 
cada vez ma i or cons ciên cia e cla ri vi dên cia acer ca
das frus tra ções e dis sa bo res que trou xe a glo ba li za-
ção eco nô mi ca a pa í ses po bres e emer gen tes – es te-
jam ga nhan do es pa ço e for ça, va lo res au tóc to nes li -
ga dos à so be ra nia, à na ci o na li da de, ao pa tri o tis mo.
Ma ni fes ta ções pú bli cas con tra esse fe nô me no têm-se 
fe i to ou vir em vá ri os pon tos do pla ne ta, e, com re gu la-
ri da de bri tâ ni ca, nas ci da des-sede dos fó runs eco nô-
mi cos mun di a is.

Nes se con tex to, são bem-vin das as ini ci a ti vas
que pro cu ram es ta be le cer li mi tes ao pro ces so de glo -
ba li za ção cul tu ral ou qual quer ou tra for ma de ne o co-
lo ni a lis mo, a exem plo do que faz o pro je to de lei em
exa me. Tra ta-se, aliás, de um belo exem plo, pois o
pro je to não se fur ta a aten der um pon to pa cí fi co para
o bem da cul tu ra bra si le i ra, qual seja a ur gên cia, já
evi den ci a da, da ado ção de me di das es pe ci al men te
vol ta das à va lo ri za ção do uso do nos so idi o ma.

Con tu do, para que o mé ri to des sa pro pos ta seja
com pre en di do em toda a sua mag ni tu de, im põe-se efe -
tu ar al guns aper fe i ço a men tos no pro je to de lei en ca mi-
nha do à re vi são des ta Casa. A ne ces si da de des sas cor -
re ções de rumo – vale di zer – de flui na tu ral men te da in -
ten sa po lê mi ca que ele vem ge ran do en tre fi gu ras de

peso do nos so ce ná rio aca dê mi co e cul tu ral, in di ci an do
a exis tên cia de dis po si ti vos ain da fora do tom apro pri a-
do. De flui, tam bém, da aco lhi da des con fi a da da im pren-
sa, que du vi da da efi cá cia da ini ci a ti va e tece crí ti cas se -
ve ras ao viés pu ni ti vo que ela com por ta.

Ora, con si de ran do-se que a ma té ria em de ba te
in se re-se no cam po da cul tu ra, des de sem pre im pul-
si o na do pela pro mo ção e pou co pro pen so a re gras
pu ni ti vas, pa re ceu-nos con ve ni en te ofe re cer um
subs ti tu ti vo. Este, lon ge de des me re cer o pro je to ori -
gi nal, pre ten de am pli ar o seu es co po, me di an te a ên -
fa se nos as pec tos de pro mo ção e va lo ri za ção da lín -
gua por tu gue sa, de i xan do que re gu la men to pos te ri or
de fi na as me lho res fór mu las para fis ca li zar e im ple-
men tar os no vos dis po si ti vos le ga is.

É nos so de ver su bli nhar que o subs ti tu ti vo res -
pe i ta e man tém as duas ver ten tes ba si la res do pro je-
to ori gi nal. A pri me i ra – e mais im por tan te de las – tra -
ta da pro mo ção e da va lo ri za ção do idi o ma ao fi xar as
se guin tes ações, en tre ou tras: a me lho ria das con di-
ções de en si no e de apren di za gem da lín gua por tu-
gue sa; o in cen ti vo ao es tu do e à pes qui sa so bre as
mo da li da des de uso do idi o ma pá trio; a re a li za ção de
cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos so bre a lín gua
por tu gue sa; o in cen ti vo à di fu são do idi o ma den tro e
fora do País; e o fo men to à par ti ci pa ção do Bra sil na
Co mu ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa.

A se gun da ver ten te en fa ti za a pro te ção e a de -
fe sa de nos sa lín gua, vi san do co i bir a cha ma da
“des na ci o na li za ção lin güís ti ca” – o uso in dis cri mi na-
do e des ne ces sá rio de es tran ge i ris mos e o apor tu-
gue sa men to de gos to du vi do so, que aca bam por
des ca rac te ri zar o idi o ma pá trio. Nes se sen ti do, apa -
re cem a obri ga to ri e da de do uso da lín gua por tu gue-
sa em vá ri os do mí ni os so ci o cul tu ra is, a pres cri ção
para que pa la vras ou ex pres sões em lín gua es tran-
ge i ra se jam subs ti tu í das pelo equi va len te em por tu-
guês e a de fi ni ção do uso de es tran ge i ris mo como
ato le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro, por tan to
su je i to a pu ni ção.

Fiel a es sas di re tri zes, o subs ti tu ti vo apre sen ta
três ca rac te rís ti cas fun da men ta is. Em pri me i ro lu gar, ele 
dá ma i or ên fa se às ações edu ca ti vas de pro mo ção da
lín gua por tu gue sa, a fim de que o fa tor edu ca ci o nal seja 
a ala van ca a im pri mir vi si bi li da de à lín gua pá tria, de for -
ma mais cons tan te e du ra dou ra. Nes sa li nha, pres cre ve
a ado ção de me di das de in cen ti vo aos es tu dos e às
pes qui sas lin güís ti cas so bre os va ri a dos usos da lín gua
por tu gue sa em solo bra si le i ro, de for ta le ci men to da di fu-
são da lín gua den tro e fora do País e de apo io aos gran -
des even tos na área cul tu ral que uti li zem o idi o ma pá-
trio, a exem plo de mu si ca is e ópe ras.
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Em se gun do lu gar, ele res sal ta a res pon sa bi li da-
de dos ór gãos do Po der Pú bli co no to can te à pre ser va-
ção da lín gua por tu gue sa como pa tri mô nio cul tu ral bra -
si le i ro. Assim, es ta be le ce o uso obri ga tó rio do idi o ma
ma ter no nos do cu men tos ema na dos da ad mi nis tra ção
di re ta, in di re ta e fun da ci o nal, além de pres cre ver a uti li-
za ção de uma lin gua gem aces sí vel à com pre en são de
to dos os bra si le i ros nas nor mas ju rí di cas e nos do cu-
men tos ela bo ra dos pelo Po der Ju di ciá rio.

Esse cu i da do tem ra zão de ser, pois o em pre go
abu si vo de lin gua gem re bus ca da e de jar gões téc ni-
cos pode in vi a bi li zar a com pre en são da men sa gem,
fa zen do com que um tex to emi ti do em por tu guês apa -
re ça aos olhos ou soe aos ou vi dos como ver da de i ra
peça de lín gua es tran ge i ra. Logo, jun to com o com ba-
te aos es tran ge i ris mos, é im pe ri o so que a lin gua gem
dos do cu men tos ofi ci a is – aos qua is o ci da dão deve
ter aces so, não po den do de les ale gar ig no rân cia –
seja tal que to dos os bra si le i ros pos sam com pre en-
dê-la. Afi nal, o ci da dão que se em ba ra ça com o sig ni-
fi ca do das de ze nas de pa la vras es tran ge i ras en con-
tra das num shop ping cen ter, por exem plo, tam bém
po de rá ter di fi cul da de de en ten der gran de par te do
que ouve ou lê em cír cu los mais for ma is, o que se tor -
na ex ces si va men te pro ble má ti co quan do se tra ta de
lei ou de jus ti ça.

Em ter ce i ro lu gar, o subs ti tu ti vo tra ta os es tran-
ge i ris mos de for ma di fe ren ci a da, se gun do o seu con -
tex to de cir cu la ção e po ten ci a is des ti na tá ri os. Assim,
dis tin gue aque les que en tram nos tex tos di ri gi dos ao
pú bli co em ge ral da que les que in te gram o lé xi co de
áre as de in ten so avan ço ci en tí fi co e ino va ção tec no-
ló gi ca, ge ral men te de aces so res tri to a es pe ci a lis tas.

No pri me i ro caso, es ta be le ce que os ter mos es -
tran ge i ros se jam subs ti tu í dos por ter mos equi va len-
tes em lín gua por tu gue sa, quan do pre sen tes nos do -
cu men tos ofi ci a is, ou acom pa nha dos pe las ex pres-
sões cor res pon den tes no ver ná cu lo quan do in se ri dos
nas re la ções co mer ci a is, nas men sa gens pu bli ci tá ri-
as, nos me i os de co mu ni ca ção de mas sa e nas 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 ço. No ta mos, a pro pó si to, que
esse é um pro ce di men to cos tu me i ro e já con so li da do
no dis cur so da di vul ga ção ci en tí fi ca, que apõe aos
ter mos ci en tí fi cos pa la vras do por tu guês co lo qui al,
cor re la tas no sen ti do ou equi va len tes no con tex to de
uso. Além dis so, vem sen do tam bém uti li za do por al -
guns jor na is.

Já os es tran ge i ris mos per ten cen tes a áre as de
ino va ção tec no ló gi ca – de que é exem plo per fe i to e
aca ba do a área de in for má ti ca – de ve rão ser sub me ti-
dos a uma co mis são de es pe ci a lis tas, que cons tru i rá

o res pec ti vo glos sá rio, com su ges tões de ter mos
equi va len tes no ver ná cu lo ou re sul tan tes de apor tu-
gue sa men to. Nos ter mos do subs ti tu ti vo, du ran te o
ano sub se qüen te à di vul ga ção do glos sá rio, to dos os
me i os de co mu ni ca ção que em pre ga rem es tran ge i-
ris mos ado ta rão tam bém os ter mos equi va len tes em
por tu guês su ge ri dos pelo glos sá rio da área. Após
esse pra zo, o uso de es tran ge i ris mos 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.

Por fim, o subs ti tu ti vo re me te à re gu la men ta ção
o tra ta men to das san ções ad mi nis tra ti vas re fe ri das
no pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos, pre ven do, ain -
da, que essa re gu la men ta ção seja sub si di a da por
con se lho de es pe ci a lis tas pro ve ni en tes das ins ti tu i-
ções de ma i or au to ri da de no co nhe ci men to da lín gua
por tu gue sa.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2001, nos ter mos
do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con si de ran do o dis pos to no ca put do art. 

13, e com base no ca put, I, e nos §§ 1º e 4º do art.
216 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a lín gua por tu gue sa 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 No in tu i to de pro mo ver, di fun dir e va lo ri-
zar a lín gua por tu gue sa, in cum be ao Po der Pú bli co,
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 de 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 var a 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;
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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 Co mu-
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.

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 um ano, a con tar da data da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 4º Res sal va dos os ca sos ex cep ci o na dos nes -
ta lei e na sua re gu la men ta ção, 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 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 de 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 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 da pre sen te nor ma, 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.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Se na dor Ri car do San tos, Pre si den te – Se na dor
Amir Lan do, Re la tor.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS TER- 
MOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
250 DO REGIMENTO INTERNO

Bra sí lia, 11 de se tem bro de 2001

Exmo. Sr.
Se na dor Ri car do San tos
Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção
N/Casa

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho para o co nhe ci men to dos no bres Se na-

do res, mem bros da Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral, do cu men ta ção ane xa – aba i xo as si na dos – em
apo io à re a li za ção de au diên cia pú bli ca com re pre sen tan-
tes da co mu ni da de ci en tí fi ca, em par ti cu lar da área de Lin -
güís ti ca e Le tras, para ins tru ir me lhor o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50/2001, PL 1.676/99 na Câ ma ra.

Os do cu men tos fo ram as si na dos du ran te o XII
Encon tro Na ci o nal do pro je to VARSUL; du ran te de ba te so -
bre PL 1.676/99 ocor ri do em 6-7-2001, no ILEA pro mo vi do
pela UFRGS; por Pro fes so res do Cur so de Le tras e de ma is
cur sos da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul.

Aten ci o sa men te, Emi lia Fer nan des, Se na do ra
do Rio Gran de do Sul.

– Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ri car do San tos
DD. Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do

Se na do Fe de ral
– Se na do ras e Se na do res que com põem a Co -

mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral,
Está co me çan do a tra mi tar, no Se na do Fe de ral, o

Pro je to de Lei nº 1.676/99, ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, de au to ria do De pu ta do Aldo Re be lo
(PCdoB/SP) que “dis põe so bre a pro mo ção, a de fe sa e
o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi den ci as”.

Não há dú vi da de que o Bra sil pre ci sa in ves tir
es for ços no sen ti do de es ta be le cer di re tri zes para
uma po lí ti ca lin güís ti ca na ci o nal, re cons tru in do aque -
la que vige en tre nós há sé cu los. Essa nova po lí ti ca
de ve rá, en tre ou tros as pec tos:

– re co nhe cer o ca rá ter mul ti lín güe do País e, ao
mes mo tem po, a gran de e rica di ver si da de da lín gua
por tu gue sa que aqui se fala e se es cre ve;

– pro mo ver um com ba te sis te má ti co a to dos os
pre con ce i tos lin güís ti cos que afe tam nos sas re la ções
so ci a is e que cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so -
ci al en tre nós;

– es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa
re a li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di -
vul ga ção de seus re sul ta dos;

– es ti mu lar a re for mu la ção crí ti ca das gra má ti cas
e dos di ci o ná ri os para que, ao re gis trar a nor ma pa drão
real, o fa çam de for ma a fa ci li tar seu en si no e di fu são;

– de fi nir os di re i tos lin güís ti cos do ci da dão.

Infe liz men te, o Pro je to de Lei nº 1.676/99 con tri-
bui mu i to pou co para atin gir mos me tas im por tan tes
como es sas que aca ba mos de men ci o nar.

Já em sua jus ti fi ca ti va, o pro je to re i te ra uma sé -
rie de equí vo cos so bre a re a li da de lin güís ti ca bra si le i-
ra, cu jos efe i tos de le té ri os não po dem ser des pre za-
dos. Em par ti cu lar, re i te ra o mito da uni da de lin güís ti-
ca, mito que cons ti tui a base da cons tru ção de uma
in trin ca da rede de cren ças que con fi gu ram o pre con-
ce i to lin güís ti co no Bra sil.

Por ou tro lado, o cor po do pro je to, en tre ou tros
gra ves de fe i tos:

– res trin ge, por des con si de rar nos sa re a li da de
mul tiét ni ca e mul ti lín güe, o di re i to de ex pres são das
vá ri as et ni as que com põem o Bra sil;

– in ter fe re ne ga ti va e res tri ti va men te nos pro-
ces sos nor ma is de ex pan são do vo ca bu lá rio do por -
tu guês bra si le i ro, por des co nhe cer a di nâ mi ca lin güis-
ti co-cul tu ral das so ci e da des hu ma nas;

– atri bui equi vo ca da men te à Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras, por ig no rar as ins ti tu i ções bra si le i ras em que
efe ti va men te se faz o es tu do sis te má ti co da lín gua por -
tu gue sa en tre nós, o pa pel de “guar diã dos ele men tos
cons ti tu ti vos da lín gua por tu gue sa usa da no Bra sil”.

Por es ses e ou tros as pec tos, a apro va ção de fi ni-
ti va do re fe ri do pro je to de lei tra rá gran des pre ju í zos à
cul tu ra lin güís ti ca do País. Assim, nós, aba i xo–as si-
na dos, par ti ci pan tes do XII Encon tro Na ci o nal do Pro -
je to VARSUL (Va ri a ção Lin güís ti ca no Sul do País) vi -
mos so li ci tar que, du ran te a apre ci a ção do re fe ri do
pro je to de lei, se jam ou vi dos, em au diên cia pú bli ca,
re pre sen tan tes da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra,
em par ti cu lar da área de Lin güís ti ca e Le tras, de
modo a se po der me lhor ava li ar os vá ri os de fe i tos da -
que le pro je to e suas mu i tas re per cus sões ne ga ti vas.

Se apro va da a au diên cia pú bli ca, po de rão ser
con tac ta das as se guin tes en ti da des para in di ca rem
seus re pre sen tan tes:

– Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca
(ABRALIN)

Pre si den te: Pro fa. Dra. Ma ria Eli as So a res
Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá
e–mail: me li as@ufc.br
– Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca da do Bra sil (ALAB)
Pre si den te: Pro fa. Dra. Vera Lú cia Me ne zes de

Oli ve i ra e Pa i va
Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is –  e–mail:
– Asso ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e Pós–Gra -

du a ção em Le tras e Lin güís ti ca
(ANPOLL)
Pre si den te: Pro fa. Dra. Fre da Indursky
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul –

e–mail:

Por to Ale gre, 9 de maio de 2001
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Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ri car do San-
tos

DD. Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral

Se na do ras e Se na do res que com põem a Co-
mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral:

Está co me çan do a tra mi tar, no Se na do Fe de-
ral, o Pro je to de Lei nº 1.676/99, ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos, de au to ria do De pu ta do Aldo Re -
be lo (PCdoB/SP), que “dis põe so bre a pro mo ção, a
de fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

Não há dú vi da de que o Bra sil pre ci sa in ves tir
es for ços no sen ti do de es ta be le cer di re tri zes para
uma po lí ti ca lin güís ti ca na ci o nal, re cons tru in do aque -
la que vige en tre nós há sé cu los. Essa nova po lí ti ca
de ve rá, en tre ou tros as pec tos:

– re co nhe cer o ca rá ter mul ti lín güe do País e, ao
mes mo tem po, a gran de e rica di ver si da de da lín gua
por tu gue sa que aqui se fala e se es cre ve;

– pro mo ver um com ba te sis te má ti co a to dos os
pre con ce i tos lin güís ti cos que afe tam nos sas re la ções
so ci a is e que cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so -
ci al en tre nós;

– es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa
re a li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di -
vul ga ção de seus re sul ta dos;

– es ti mu lar a re for mu la ção cri ti ca das gra má ti-
cas e dos di ci o ná ri os para que, ao re gis trar a nor ma
pa drão real, o fa çam de for ma a fa ci li tar seu en si no e
di fu são;

– de fi nir os di re i tos Iin güís ti cos do ci da dão.
Infe liz men te, o Pro je to de Lei nº 1.676/99 con tri-

bui mu i to pou co para atin gir mos me tas im por tan tes
como es sas que aca ba mos de men ci o nar.

Já em sua jus ti fi ca ti va, o pro je to re i te ra uma sé -
rie de equí vo cos so bre a re a li da de lin güís ti ca bra si le i-
ra, cu jos efe i tos de le té ri os não po dem ser des pre za-
dos. Em par ti cu lar, re i te ra o mito da uni da de lin güís ti-
ca, mito que cons ti tui a base da cons tru ção de uma
in trin ca da rede de cren ças que con fi gu ram o pre con-
ce i to lin güís ti co no Bra sil.

Por ou tro lado, o cor po do pro je to, en tre ou tros
gra ves de fe i tos:

– res trin ge, por des con si de rar nos sa re a li da de
mul tiét ni ca e mul ti lín güe, o di re i to de ex pres são das
vá ri as et ni as que com põem o Bra sil;

– in ter fe re ne ga ti va e res tri ti va men te nos pro-
ces sos nor ma is de ex pan são do vo ca bu lá rio do por -
tu guês bra si le i ro, por des co nhe cer a di nâ mi ca lin-
güís ti co-cul tu ral das so ci e da des hu ma nas;

– atri bui equi vo ca da men te à Aca de mia Bra si le i-
ra de Le tras, por ig no rar as ins ti tu i ções bra si le i ras em
que efe ti va men te se faz o es tu do sis te má ti co da lín -
gua por tu gue sa en tre nós, o pa pel de “guar diã dos
ele men tos cons ti tu ti vos da lín gua por tu gue sa usa da
no Bra sil”.

Por es ses e ou tros as pec tos, a apro va ção de fi ni-
ti va do re fe ri do pro je to de lei tra rá gran des pre ju í zos à
cul tu ra lin güís ti ca do País. Assim, nós, aba i xo as si na-
dos, pro fes so res do cur so de Le tras da Uni ver si da de
Fe de ral do Rio Gran de do Sul, vi mos so li ci tar que, du -
ran te a apre ci a ção do re fe ri do pro je to de lei, se jam
ou vi dos, em au diên cia pú bli ca, re pre sen tan tes da co -
mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra, em par ti cu lar da área
de Lin güís ti ca e Le tras, de modo a se po der me lhor
ava li ar os vá ri os de fe i tos da que le pro je to e suas mu i-
tas re per cus sões ne ga ti vas.

Se apro va da a au diên cia pú bli ca, po de rão ser
con ta ta das as se guin tes en ti da des para in di ca rem
seus re pre sen tan tes:

– Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca
(ABRALIN)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Ma ria Eli as So a res

Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá e-mail: 

– Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca da do Bra sil
(ALAB)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Vera Lú cia Me ne-
zes de Oli ve i ra e Pa i va

Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is e-mail: 

– Asso ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e
Pós-Gra du a ção em Le tras e Lin güís ti ca (ANPOLL)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Fre da Indursky

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
e-mail:
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Por to Ale gre, 9 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ri car do San-
tos

DD. Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do
Se na do Fe de ral

Se na do ras e Se na do res que com põem a Co-
mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral:

Está co me çan do a tra mi tar, no Se na do Fe de ral,
o Pro je to de Lei nº 1.676/99, ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, de au to ria do De pu ta do Aldo Re be lo
(PCdoB/SP), que “dis põe so bre a pro mo ção, a de fe sa
e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi dên ci-
as”.

Não há dú vi da de que o Bra sil pre ci sa in ves tir
es for ços no sen ti do de es ta be le cer di re tri zes para
uma po lí ti ca lin güís ti ca na ci o nal, re cons tru in do aque -
la que vige en tre nós há sé cu los. Essa nova po lí ti ca
de ve rá, en tre ou tros as pec tos:

– re co nhe cer o ca rá ter mul ti lín güe do País e, ao
mes mo tem po, a gran de e rica di ver si da de da lín gua
por tu gue sa que aqui se fala e se es cre ve;

– pro mo ver um com ba te sis te má ti co a to dos os
pre con ce i tos lin güís ti cos que afe tam nos sas re la ções
so ci a is e que cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so -
ci al en tre nós;

– es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa
re a li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di -
vul ga ção de seus re sul ta dos;

– es ti mu lar a re for mu la ção crí ti ca das gra má ti-
cas e dos di ci o ná ri os para que, ao re gis trar a nor ma
pa drão real, o fa çam de for ma a fa ci li tar seu en si no e
di fu são;

– de fi nir os di re i tos lin güís ti cos do ci da dão.
Infe liz men te, o Pro je to de Lei nº 1.676/99 con tri-

bui mu i to pou co para atin gir mos me tas im por tan tes
como es sas que aca ba mos de men ci o nar.

Já em sua jus ti fi ca ti va, o pro je to re i te ra uma sé -
rie de equí vo cos so bre a re a li da de lin güís ti ca bra si le i-
ra, cu jos efe i tos de le té ri os não po dem ser des pre za-
dos. Em par ti cu lar, re i te ra o mito da uni da de lin güís ti-
ca, mito que cons ti tui a base da cons tru ção de uma
in trin ca da rede de cren ças que con fi gu ram o pre con-
ce i to lin güís ti co no Bra sil.

Por ou tro lado, o cor po do pro je to, en tre ou tros
gra ves de fe i tos:

– res trin ge, por des con si de rar nos sa re a li da de
mul tiét ni ca e mul ti lín güe, o di re i to de ex pres são das
vá ri as et ni as que com põem o Bra sil;

– in ter fe re ne ga ti va e res tri ti va men te nos pro-
ces sos nor ma is de ex pan são do vo ca bu lá rio do por -
tu guês bra si le i ro, por des co nhe cer a di nâ mi ca lin-
güís ti co-cul tu ral das so ci e da des hu ma nas;

– atri bui equi vo ca da men te à Aca de mia Bra si le i-
ra de Le tras, por ig no rar as ins ti tu i ções bra si le i ras em
que efe ti va men te se faz o es tu do sis te má ti co da lín -
gua por tu gue sa en tre nós, o pa pel de “guar diã dos
ele men tos cons ti tu ti vos da lín gua por tu gue sa usa da
no Bra sil”.

Por es ses e ou tros as pec tos, a apro va ção
de fi ni ti va do re fe ri do pro je to de lei tra rá gran des
pre ju í zos à cul tu ra lin güís ti ca do País. Assim, nós,
aba i xo as si na dos, pro fes so res da Uni ver si da de
Fe de ral do Rio Gran de do Sul, vi mos so li ci tar que,
du ran te a apre ci a ção do re fe ri do pro je to de lei, se -
jam ou vi dos, em au diên cia pú bli ca, re pre sen tan tes
da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i ra, em par ti cu lar
da área de Lin güís ti ca e Le tras, de modo a se po -
der me lhor ava li ar os vá ri os de fe i tos da que le pro-
je to e suas mu i tas re per cus sões ne ga ti vas.

Se apro va da a au diên cia pú bli ca, po de rão ser
con ta ta das as se guin tes en ti da des para in di ca rem
seus re pre sen tan tes:

– Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca (ABRALLN)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Ma ria Eli as So a res

Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá e-mail: 

Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca da do Bra sil (ALAB)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Vera Lú cia Me ne-
zes de Oli ve i ra e Pa i va

Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is e-mail: 

– Asso ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e
Pós-Gra du a ção em Le tras e Lin güís ti ca (ANPOLL)

Pre si den te: Pro fes so ra Dra. Fre da Indursky

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
e-mail: fre da@ori on.ufrgs.br
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Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ri car do San tos,
DD. Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do

Se na do Fe de ral, Se na do ras e Se na do res que com-
põem a Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral,

Está co me çan do a tra mi tar, no Se na do Fe de ral,
o Pro je to de Lei nº 1.676/99, ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, de au to ria do De pu ta do Aldo Re be lo
(PCdoB/SP) que “dis põe so bre a pro mo ção, a de fe sa
e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi dên ci-
as”.

Não há dú vi da de que o Bra sil pre ci sa in ves tir
es for ços no sen ti do de es ta be le cer di re tri zes para
uma po lí ti ca lin güís ti ca na ci o nal, re cons tru in do aque -
la que vige en tre nós há sé cu los. Essa nova po lí ti ca
de ve rá, en tre ou tros as pec tos:

– re co nhe cer o ca rá ter mul ti lín güe do País e, ao
mes mo tem po, a gran de e rica di ver si da de da lín gua
por tu gue sa que aqui se fala e se es cre ve;

– pro mo ver um com ba te sis te má ti co a to dos os
pre con ce i tos lin güís ti cos que afe tam nos sas re la ções
so ci a is e que cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so -
ci al en tre nós;

– es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa
re a li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di -
vul ga ção de seus re sul ta dos;

– es ti mu lar a re for mu la ção crí ti ca das gra má ti-
cas e dos di ci o ná ri os para que, ao re gis trar a nor ma
pa drão real, o fa çam de for ma a fa ci li tar seu en si no
e di fu são;

– de fi nir os di re i tos lin güís ti cos do ci da dão.

Infe liz men te, o Pro je to de Lei nº 1.676/99 con -
tri bui mu i to pou co para atin gir mos me tas im por tan-
tes como es sas que aca ba mos de men ci o nar.

Já em sua jus ti fi ca ti va, o pro je to re i te ra uma
sé rie de equí vo cos so bre a re a li da de lin güís ti ca bra -
si le i ra, cu jos efe i tos de le té ri os não po dem ser des-
pre za dos. Em par ti cu lar, re i te ra o mito da uni da de
lin güís ti ca, mito que cons ti tui a base da cons tru ção
de uma in trin ca da rede de cren ças que con fi gu ram
o pre con ce i to lin güís ti co no Bra sil.

Por ou tro lado, o cor po do pro je to, en tre ou tros

gra ves de fe i tos:
– res trin ge, por des con si de rar nos sa re a li da de

mul tiét ni ca e mul ti lín güe, o di re i to de ex pres são das
vá ri as et ni as que com põem o Bra sil;

– in ter fe re ne ga ti va e res tri ti va men te nos pro-
ces sos nor ma is de ex pan são do vo ca bu lá rio do por -
tu guês bra si le i ro, por des co nhe cer a di nâ mi ca lin-
güís ti co-cul tu ral das so ci e da des hu ma nas;

– atri bui equi vo ca da men te à Aca de mia Bra si le i-
ra de Le tras, por ig no rar as ins ti tu i ções bra si le i ras em
que efe ti va men te se faz o es tu do sis te má ti co da lín -
gua por tu gue sa en tre nós, o pa pel de “guar diã dos
ele men tos cons ti tu ti vos da lín gua por tu gue sa usa da
no Bra sil”.

Por es ses e ou tros as pec tos, a apro va ção de fi ni-
ti va do re fe ri do pro je to de lei tra rá gran des pre ju í zos à
cul tu ra lin güís ti ca do País. Assim, nós, aba i xo as si na-
dos, vi mos so li ci tar que, du ran te a apre ci a ção do re fe-
ri do pro je to de lei, se jam ou vi dos, em au diên cia pú bli-
ca, re pre sen tan tes da co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i-
ra em par ti cu lar da área de Lin güís ti ca e Le tras, de
modo a se po der me lhor ava li ar os vá ri os de fe i tos da -
que le pro je to e suas mu i tas re per cus sões ne ga ti vas.

Se apro va da a au diên cia pú bli ca, po de rão ser
con tac ta das as se guin tes en ti da des para in di ca rem
seus re pre sen tan tes:

– Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca
(ABRALIN)

Pre si den te: Profª Drª Ma ria Eli as So a res Uni ver-
si da de Fe de ral do Ce a rá

– Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca da do Bra sil
(ALAB)

Pre si den te: Profª Drª Vera Lú cia Me ne zes de
Oli ve i ra e Pa i va

Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is
– Asso ci a ção Na ci o nal de Pes qui sa e Pós-Gra -

du a ção em Le tras e Lin güís ti ca (ANPOLL)
Pre si den te: Profª Drª Fre da Indursky
Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
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Exce len tís si mo Se nhor Se na dor Ri car do San tos
DD. Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção do

Se na do Fe de ral
Re fe rên cia: Tra mi ta ção do PLC nº 50/2001 –

Co men tá rio e su ges tões ao subs ti tu ti vo do Se na dor
Amir Lan do

Qu an do o Pro je to de Lei nº 1.676/1999, ago ra
PLC nº 50/2001, che gou ao Se na do Fe de ral no ano
pas sa do, as três en ti da des que con gre gam os lin güis-
tas bra si le i ros – a Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti-
ca (ABRALIN), a Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca da
do Bra sil (ALAB) e a Asso ci a ção Na ci o nal de
Pós-Gra du a ção em Le tras e Lin güís ti ca (ANPOLL) –
en ca mi nha ram à Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral um pe di do de au diên cia pú bli ca.

Com tal pe di do, es sas en ti da des de fen di am a
ne ces si da de de se rem ou vi dos, du ran te a tra mi ta ção
da que le pro je to de lei, re pre sen tan tes da co mu ni da de
ci en tí fi ca bra si le i ra da área de Lin güís ti ca e Le tras.
Fun da men ta vam seu pe di do apon tan do al guns dos
de fe i tos mais gra ves do tex to apro va do pela Câ ma ra
dos De pu ta dos e cha ma vam a aten ção para o fato de
que sua apro va ção sem mo di fi ca ções subs tan ci a is
tra ria gran des pre ju í zos à nos sa cul tu ra.

A Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral,
por pro pos ta da Se na do ra Emí lia Fer nan des, aco lheu
o pe di do, o que de i xou cla ro, mais uma vez, o res pe i to
que os se na do res têm à opi nião pú bli ca. O pró prio au -
tor do pro je to, De pu ta do Fe de ral Aldo Re be lo, apo i ou
pu bli ca men te, num ges to de ine quí vo co es pí ri to de-
mo crá ti co, a ini ci a ti va da au diên cia pú bli ca.

Pa ra le la men te à tra mi ta ção do pro je to no Se na-
do Fe de ral, os de ba tes con ti nu a ram a acon te cer na
im pren sa e nas uni ver si da des. Ve mos, ago ra, que
eles não fo ram em vão. Ao con trá rio, aju da ram a elu -
ci dar a com ple xi da de do tema e fo ram apro ve i ta dos,
com mu i ta pro pri e da de, pelo Se na dor Amir Lan do,
seu re la tor na Co mis são de Edu ca ção do Se na do Fe -
de ral. O subs ti tu ti vo pro pos to pelo re la tor aper fe i ço ou
subs tan ci al men te o tex to ori gi nal e re pre sen ta, sem
dú vi da, um pas so im por tan te com vis tas à cons tru ção
de uma nova po lí ti ca lin güís ti ca para o Bra sil. Por isso, 
me re ce rá, de nos sa par te, am pla di vul ga ção en tre
nos sos pa res e re fe rên ci as po si ti vas.

Assim, cum pri men tos mu i to es pe ci a is de vem
ser en ca mi nha dos ao Se na dor Amir Lan do, pe las
qua li da des de seu subs ti tu ti vo; à Se na do ra Emí lia
Fer nan des, pelo apo io que deu ao pe di do de au diên-
cia pú bli ca; e a to dos os de ma is par la men ta res e es -
pe ci a lis tas que de ram sua ines ti má vel con tri bu i ção
nes se pro ces so, com des ta que para o De pu ta do Fe -

de ral Aldo Re be lo que, ten do uma ini ci a ti va im por tan-
te no sen ti do da pro mo ção da lín gua por tu gue sa no
Bra sil, sou be ou vir as crí ti cas e su ges tões dos lin güis-
tas como con tri bu i ções ao ne ces sá rio aper fe i ço a-
men to do tex to ini ci al.

Espe ra mos que todo esse pro ces so re pre sen te
a am pli a ção de uma co o pe ra ção con ti nu a da do Con -
gres so Na ci o nal com a co mu ni da de ci en tí fi ca bra si le i-
ra da área de Lin güís ti ca e Le tras, co o pe ra ção que
terá cer ta men te um mo men to mu i to es pe ci al quan do
da re a li za ção da au diên cia pú bli ca aci ma men ci o na-
da.

Com isso em men te e na con di ção de lin güis tas
e pro fes so res de Uni ver si da des Fe de ra is, gos ta ría-
mos de apre sen tar à con si de ra ção do Se na dor Amir
Lan do e dos de ma is mem bros da Co mis são de Edu -
ca ção três su ges tões com o ob je ti vo de aper fe i ço ar
ain da mais o subs ti tu ti vo. Res sal ta mos, con tu do, que
o subs ti tu ti vo apre sen ta do con ce de tra ta men to ade-
qua do às ma té ri as per ti nen tes, e que nos sas su ges-
tões não al te ram os seus pon tos cen tra is.

A pri me i ra su ges tão é ape nas no sen ti do de se
acres cen tar, no pa rá gra fo úni co do art. 6º, a Asso ci a-
ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca (ABRALIN) ao rol das
en ti da des ali men ci o na das, con si de ran do sua im por-
tân cia his tó ri ca e re le vân cia ci en tí fi ca, por se tra tar de 
en ti da de com mais de 2.000 só ci os ati vos, fun da da
há mais de trin ta anos, quan do ain da se ini ci a vam os
es tu dos lin güís ti cos no Bra sil.

Se ria igual men te ne ces sá rio cor ri gir, nes se
mes mo pa rá gra fo úni co, o nome da Asso ci a ção Na ci-
o nal de Pós-Gra du a ção em Le tras e Lin güís ti ca
(ANPOLL) que está cons tan do como Asso ci a ção Na -
ci o nal de Pes qui sa do res em Lín gua e Li te ra tu ra.

As ou tras su ges tões, se aco lhi das pelo ilus tre
re la tor, em bo ra não re pre sen tem mu dan ças subs tan-
ci a is do tex to, mu i to con tri bu i rão para va lo ri zar o
imen so pa tri mô nio lin güís ti co do nos so País, ain da
tão pou co co nhe ci do dos pró pri os bra si le i ros.

Su ge ri mos, en tão, a se guin te re da ção para o
art. 1º:

Art. 1º Con si de ran do o dis pos to no ca put do art.
13, e com base no ca put, I, e nos §§ 1º e 4º do art. 216
da Cons ti tu i ção Fe de ral, a lín gua por tu gue sa, em to -
das as va ri e da des exis ten tes no Bra sil, 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.

Pa rá gra fo úni co. Inte gram igual men te o pa tri mô-
nio cul tu ral bra si le i ro as lín guas dos po vos in dí ge nas,
os re ma nes cen tes das lín guas afri ca nas, as lín guas
das co mu ni da des de imi gran tes e de des cen den tes
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de imi gran tes e a Lín gua Bra si le i ra de Si na is
(LIBRAS).

O acrés ci mo ao ca put do ar ti go (“em to das as
va ri e da des exis ten tes no Bra sil“) vi ria va lo ri zar a
gran de e rica di ver si da de da lín gua por tu gue sa que
aqui se fala e se es cre ve. Ao mes mo tem po, se ria im -
por tan te ele men to na luta con tra pre con ce i tos lin güís-
ti cos que afe tam ain da nos sas re la ções so ci a is e
cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so ci al. Já o pa rá-
gra fo úni co re co nhe ce ria o ca rá ter mul ti lin güís ti co do
Bra sil, o que cer ta men te con tri bu i ria para dar mos
des ta que, aqui e no ex te ri or, a esse as pec to que tan to
nos en ri que ce e nos sin gu la ri za no mun do.

Por fim, gos ta ría mos de su ge rir al te ra ções
quan to à for ma de ado ção dos glos sá ri os téc ni cos de -
fi ni da no art. 5º, § 4º, do subs ti tu ti vo. Para esse apro -
fun da men to, a au diên cia pú bli ca tra rá, cer ta men te,
mu i tos ele men tos. Assim, nos sa in ten ção aqui é ape -
nas an te ci par al gu mas pon de ra ções que po de rão ser
úte is para o tex to fi nal.

Pre vê-se, no ar ti go ci ta do, que, de po is de um
pe río do ini ci al de um ano, o uso dos glos sá ri os su ge-
ri dos pe las co mis sões de es pe ci a lis tas pas sa a ser
obri ga tó rio. Pa re ceu-nos ha ver uma cer ta con tra di ção
en tre a obri ga to ri e da de do § 4º e o ca put do ar ti go 5º,
em que se diz que os glos sá ri os con te rão 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.

Qu an do o art. 5º fala em su ges tões, ele aco lhe o 
pro ce di men to tra di ci o nal men te se gui do nes sa ma té-
ria. Como a bus ca dos ter mos téc ni cos mais ade qua-
dos para subs ti tu ir os vin dos de ou tras lín guas é um
pro ces so de lon ga ma tu ra ção, sus ce tí vel, in clu si ve,
de con tí nu as re for mu la ções pe las pró pri as co mu ni-
da des de usuá ri os, os glos sá ri os têm sem pre o ca rá-
ter de re co men da ções.

Nes se sen ti do, pro po mos a eli mi na ção do pa rá-
gra fo § 4º e su ge ri mos a se guin te re da ção para o § 3º:

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa im -
pres sos de ve rão dar pre fe rên cia aos ter mos em lín -
gua por tu gue sa, uma vez de fi ni dos os glos sá ri os pre-
vis tos no ca put des te ar ti go. Po de rão, tam bém, 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, des de que tam bém uti li zem
o ter mo cor res pon den te em lín gua por tu gue sa su ge-
ri do pe las co mis sões es pe cí fi cas.

Na ex pec ta ti va de es tar mos co la bo ran do para o
aper fe i ço a men to do opor tu nís si mo subs ti tu ti vo ela bo-
ra do pelo Se na dor Amir Lan do, apre sen ta mos a Vos -
sa Exce lên cia e aos de ma is mem bros da Co mis são
de Edu ca ção do Se na do Fe de ral nos sos res pe i to sos
cum pri men tos.

Bra sí lia, 30 de ju lho de 2002. – Ana Ma ria Stahl
Zil les (Insti tu to de Le tras – Uni ver si da de Fe de ral do
Rio Gran de do Sul), Car los Alber to Fa ra co (De par-
ta men to de Lin güís ti ca – Uni ver si da de Fe de ral do Pa -

ra ná), Pe dro M. Gar cez (Insti tu to de Le tras – Uni ver-
si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul).

                 Bra sí lia, DF, 4 de de zem bro de 2002
Como pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de

Lin güís ti ca (ABRALIN), gos ta ría mos de agra de cer a
hon ra do con vi te fe i to à nos sa en ti da de pela Co mis-
são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral para par ti ci par-
mos des ta au diên cia pú bli ca so bre tema tão re le van te
para nos so País, qual seja a pro mo ção da lín gua por -
tu gue sa.

Nos sa en ti da de foi cri a da em 1969 por um gru -
po de pes qui sa do res li de ra dos pelo sa u do so pro fes-
sor Mat to so Câ ma ra Jr., um dos ma i o res es tu di o sos
bra si le i ros da lín gua por tu gue sa e o gran de pi o ne i ro
das mo der nas pes qui sas lin güís ti cas no Bra sil.

A Abra lin vem, por tan to, con gre gan do os lin-
güis tas bra si le i ros há mais de 30 anos. Ela tem con tri-
bu í do sig ni fi ca ti va men te para con so li dar a in ves ti ga-
ção ci en tí fi ca da lin gua gem no Bra sil, bem como os
es tu dos das lín guas in dí ge nas bra si le i ras, das lín-
guas das co mu ni da des de des cen den tes de imi gran-
tes e, cla ro, dos mo dos como a lín gua por tu gue sa é
fa la da e es cri ta em nos so País.

Nes se sen ti do, a lin güís ti ca bra si le i ra pode se
or gu lhar de sua tra je tó ria e do sig ni fi ca ti vo acer vo de
pes qui sas que tem pro du zi do, acer vo que co lo ca nos -
so País em po si ção de des ta que in ter na ci o nal men te.

Nos sa en ti da de tem tam bém in cen ti va do o de -
ba te com vis tas à ne ces sá ria de fi ni ção de uma nova
po lí ti ca lin güís ti ca para o nos so País. Essa po lí ti ca de -
ve rá, en tre ou tros as pec tos:

– re co nhe cer o ca rá ter mul ti lín güe do Bra sil e,
ao mes mo tem po, a gran de e rica di ver si da de da lín -
gua por tu gue sa que aqui se fala e es cre ve;

– pro mo ver um com ba te sis te má ti co a to dos os
pre con ce i tos lin güís ti cos que afe tam nos sas re la ções
so ci a is e que cons ti tu em pe sa do fa tor de ex clu são so -
ci al en tre nós;

– es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa
re a li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di -
vul ga ção de seus re sul ta dos;

– es ti mu lar a re for mu la ção crí ti ca das gra má ti-
cas e dos di ci o ná ri os para que, ao re gis trar a nor ma
pa drão real, o fa çam de for ma a fa ci li tar seu en si no e
di fu são;

– de fi nir os di re i tos lin güís ti cos do ci da dão;
– apon tar ca mi nhos para o en si no de por tu guês.
Nos so en vol vi men to com ques tões de po lí ti ca

lin güís ti ca é an ti go e, por isso, es ti ve mos acom pa-
nhan do toda a tra mi ta ção do pro je to do ilus tre De pu-
ta do Fe de ral Aldo Re be lo.

Re co nhe ce mos a im por tân cia da ini ci a ti va, con -
si de ran do, em es pe ci al, a dis cus são que mo ti vou nos
me i os ci en tí fi cos e nos me i os de co mu ni ca ção so ci al,
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tra zen do as sim o tema da lín gua ao pri me i ro pla no
das pre o cu pa ções na ci o na is.

Não de i xa mos, po rém, de ex ter nar nos sas crí ti-
cas aos pon tos do pro je to ori gi nal que nos pa re ce ram
ina de qua dos por não con si de ra rem su fi ci en te men te
o fun ci o na men to so ci al da lín gua. Nos sos as so ci a-
dos, em di fe ren tes oca siões, su ge ri ram tam bém pos -
sí ve is al ter na ti vas aos pon tos mais con tro ver sos.

Ten do ago ra a opor tu ni da de de ana li sar o subs -
ti tu ti vo de au to ria do ilus tre Se na dor Amir Lan do e
suas jus ti fi ca ti vas, con si de ra mos que as prin ci pa is
ex pec ta ti vas de nos sa co mu ni da de ci en tí fi ca no sen ti-
do de aper fe i ço ar o pro je to ori gi nal fo ram am pla men-
te con tem pla das.

Assim sen do, gos ta ría mos de cum pri men tar o
Se na dor Amir Lan do por seu cri te ri o so tra ba lho e ex -
pres sar o apo io da Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti-
ca a seu subs ti tu ti vo.

Enten de mos que, uma vez apro va do, o tex to re -
pre sen ta rá um pas so con cre to e bas tan te po si ti vo
para a ta re fa ma i or de de fi nir mos uma nova po lí ti ca
lin güís ti ca para o Bra sil, para a qual co lo ca mos, des -
de já, nos sa en ti da de à dis po si ção dos par la men ta-
res.

Ao con clu ir nos so pro nun ci a men to, pe di ría mos
li cen ça ao Se na dor Amir Lan do para fa zer um pe di do
e uma su ges tão. Pe di ría mos que nos sa en ti da de,
con si de ran do sua im por tân cia his tó ri ca e seu des ta-
que ci en tí fi co na ci o nal e in ter na ci o nal, fos se in clu í da
en tre aque las no mi na das no pa rá gra fo úni co do art.
6º de seu subs ti tu ti vo.

Nos sa su ges tão vai no sen ti do de seu subs ti tu ti-
vo re co nhe cer a to ta li da de de nos so pa tri mô nio lin-
güís ti co, que in clui a lín gua por tu gue sa em to das as
va ri e da des exis ten tes no Bra sil, bem como as lín guas
dos po vos in dí ge nas, os re ma nes cen tes das lín guas
afri ca nas, as lín guas das co mu ni da des de des cen-
den tes de imi gran tes e a Lín gua Bra si le i ra de Si na is.

Fa ze mos a su ges tão por en ten der mos que esse 
pe que no acrés ci mo con tri bu i rá em mu i to para a va lo-
ri za ção do nos so imen so pa tri mô nio lin güís ti co, ain da
tão pou co co nhe ci do dos pró pri os bra si le i ros.

Mu i to obri ga da!
Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca – Ma ria

Ce cí lia de Ma ga lhães Mel li ca, Pre si den te.

Bra sí lia, DF, 4 de de zem bro de 2002

Au diên cia Pú bli ca da Co mis são de 
Edu ca ção do Se na do Fe de ral

Como re pre sen tan te da Asso ci a ção de Lin güís-
ti ca Apli ca da do Bra sil (ALAB), gos ta ria de agra de cer
a hon ra do con vi te fe i to à nos sa en ti da de pela Co mis-
são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral para nos pro-
nun ci ar mos nes ta Au diên cia Pú bli ca que tra ta de
ques tões tão re le van tes para nos so País e tão ca ras à 

nos sa ati vi da de pro fis si o nal, no me a da men te as
ques tões ati nen tes ao uso da lin gua gem em so ci e da-
de que só por equí vo co po dem pa re cer ir re le van tes
ou sim ples.

Nos sa so ci e da de ci en tí fi ca foi fun da da em 17 de 
ju nho de 1990, na UFPE, du ran te a V Re u nião da
ANPOLL, ten do a sua di re to ria se di a da des de en tão
na UNICAMP, UFRJ, UFSC, UCPel e, des de 2000, na
UFMG, sob pre si dên cia da Pro fa. Dra. Vera Me ne zes,
aqui pre sen te. Com mais de 400 mem bros as so ci a-
dos, a ALAB con gre ga do cen tes e pes qui sa do res bra -
si le i ros na área de Lin güís ti ca Apli ca da, área dos es -
tu dos da lin gua gem que se pre o cu pa com os as pec-
tos so ci a is e si tu a dos da lin gua gem em uso nas so ci-
e da des com ple xas con tem po râ ne as, com es pe ci al in -
te res se por ques tões de en si no e apren di za gem de
lín gua ma ter na e lín gua es tran ge i ra, edu ca ção in dí-
ge na e bi lín güe, for ma ção de pro fes so res, le xi co gra-
fia, ter mi no lo gia e tra du ção, e po lí ti ca lin güís ti ca, en -
tre ou tros te mas.

Em sua bre ve his tó ria, a ALAB tem es ta do ati va-
men te en ga ja da em pro mo ver a in ves ti ga ção ci en tí fi-
ca que bus ca a com pre en são das com ple xi da des que 
en vol vem o uso da lin gua gem e a so lu ção dos pro ble-
mas de de sen vol vi men to li ga dos à lin gua gem no Bra -
sil, es pe ci al men te aque les que di zem res pe i to às fun -
ções pe da gó gi cas e de de sen vol vi men to de ha bi li da-
des lin güís ti cas com ple xas. Des ta ca mos nos so tra ba-
lho de pes qui sa li ga do ao de sen vol vi men to da le i tu ra,
da es cri ta e do le tra men to em lín gua por tu gue sa, à
co mu ni ca ção in ter cul tu ral e às di fi cul da des das co-
mu ni da des lin güís ti cas mi no ri tá ri as bra si le i ras. Nes se
sen ti do, po de mos nos or gu lhar de nos sa bre ve tra je-
tó ria e do já sig ni fi ca ti vo acer vo de pes qui sas, me di-
an te o qual já pro du zi mos mu i tas res pos tas no en-
fren ta men to de pro ble mas e di fi cul da des dos ce ná ri-
os de uso da lin gua gem em nos so País e mes mo in -
ter na ci o nal men te. Em nos so mais re cen te Con gres so
Bra si le i ro de Lin güís ti ca Apli ca da, mais de 700 tra ba-
lhos fo ram apre sen ta dos. Nos so ex-Pre si den te, o
Prof. Dr. Hi lá rio I. Bohn (UFSC), é hoje Vice-Pre si den-
te da Asso ci a ti on Inter na ti o na le de Lin guis ti que Appli -
quée, que re ú ne as as so ci a ções de Lin güís ti ca Apli -
ca da de 34 pa í ses, a ma i or par te dos qua is pa í ses de -
sen vol vi dos.

Nos sa en ti da de tem tam bém in cen ti va do o de -
ba te com vis tas à ne ces sá ria de fi ni ção de uma po lí ti-
ca lin güís ti ca mo der na para o nos so País. Apo i ou di -
re ta men te a re a li za ção de dois even tos aca dê mi cos
de gran de en ver ga du ra es pe ci fi ca men te vol ta dos
para a dis cus são de po lí ti cas de en si no de lín guas es -
tran ge i ras no País, o I e II Encon tros Na ci o na is de Po -
lí ti ca de Ensi no de Lín guas, re a li za dos em Flo ri a nó-
po lis em 1996 e Pe lo tas em 2000. Nos sos as so ci a dos
tam bém con tri bu em di re ta men te para a exe cu ção de
po lí ti cas lin güís ti cas de pro mo ção da lín gua por tu-
gue sa, in clu si ve em di ver sas co mis sões exe cu ti vas
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do Mi nis té rio da Edu ca ção como, por exem plo, na for -
mu la ção dos Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is e na
crí ti ca para o seu apri mo ra men to, as sim como na ela -
bo ra ção do exa me de pro fi ciên cia em por tu guês para
es tran ge i ros do Mi nis té rio da Edu ca ção,
CELPE-Bras, e apo io aos cen tros de Estu dos Bra si le-
i ros do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, apo io téc -
ni co no en si no de por tu guês nos PALOP, en tre ou tras
ini ci a ti vas.

Ten do a ALAB en tre os seus pro pó si tos pri me i-
ros es ti mu lar a pes qui sa ci en tí fi ca da com ple xa re a-
li da de lin güís ti ca na ci o nal e fa vo re cer a am pla di vul-
ga ção de seus re sul ta dos, gos ta ría mos de apro ve i-
tar esta opor tu ni da de para exem pli fi car o pa pel de
pro du ção de co nhe ci men to da co mu ni da de ci en tí fi ca
em Lin güís ti ca Apli ca da para a re fle xão sis te má ti ca
com vis tas a ins tru ir a to ma da de de ci sões so bre
ques tões com ple xas como o em pre go de es tran ge i-
ris mos no por tu guês bra si le i ro.

Para tan to, nos va le mos a se guir do des ta ca do
tra ba lho de pes qui sa do “Obser va tó rio de Ne o lo gis-
mos Ci en tí fi cos e Téc ni cos do Por tu guês Bra si le i ro
Con tem po râ neo”, co or de na do pela Profª Drª Ieda
Alves (USP), em co mu ni ca ção apre sen ta da na úl ti-
ma edi ção do InPLA, Inter câm bio de Pes qui sas em
Lin güís ti ca Apli ca da, even to que se re a li za anu al-
men te na PUC-SP des de 1990.

Tex to em lâ mi nas (em ane xo)
Como se pode ver, se que re mos de sen vol ver o

cor pus e o sta tus da lín gua por tu gue sa, e esse cer ta-
men te é um dos pro pó si tos da pes qui sa ci en tí fi ca em
Lin güís ti ca Apli ca da, uma boa ma ne i ra de fa zer mos
isso é pela via da com pre en são dos fe nô me nos, de
modo que nos sas ini ci a ti vas se jam as mais efi ca zes
para os fins pro pos tos, evi tan do o des per dí cio de re -
cur sos ou con se qüên ci as ne fas tas que a re fle xão
bem in for ma da pode con tor nar.

Como fica pa ten te, nos so en vol vi men to com
ques tões de po lí ti ca lin güís ti ca é an ti go e, por isso,
es ti ve mos acom pa nhan do des de o iní cio a tra mi ta ção
do pro je to do ilus tre De pu ta do Fe de ral Aldo Re be lo.
Em 2000, de di ca mos o nú me ro 4 de nos so Bo le tim da 
ALAB in te i ra men te ao exa me do tex to do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 1.676/1999. Em nos so úl ti mo Con -
gres so Bra si le i ro de Lin güís ti ca Apli ca da que teve lu -
gar em Belo Ho ri zon te em ou tu bro de 2001, ti ve mos
opor tu ni da de de dis cu tir em ses são ple ná ria as di ver-
sas po si ções de nos sos as so ci a dos acer ca da ini ci a ti-
va le gis la ti va, da qual re co nhe ce mos a im por tân cia,
so bre tu do pela dis cus são que sus ci tou nos me i os ci -
en tí fi cos e nos me i os de co mu ni ca ção so ci al, tra zen-
do des se modo o tema mu i tas ve zes in vi sí vel da lin -
gua gem em so ci e da de ao pri me i ro pla no das pre o cu-
pa ções na ci o na is.

Não de i xa mos, con tu do, de ex ter nar nos sas crí -
ti cas aos pon tos do pro je to ori gi nal que nos pa re ce-
ram ina de qua dos por não con si de ra rem su fi ci en te-
men te o fun ci o na men to da lín gua, por ig no ra rem a
com ple xi da de das re pre sen ta ções so ci a is que se ma -
ni fes tam no uso da lin gua gem e, as sim, pela im pre vi-
dên cia de al gu mas das suas pro pos tas que, ape sar
da boa in ten ção, po de ri am sus ci tar pro ble mas ao ci -
da dão. Nos sos as so ci a dos, em di fe ren tes oca siões,
su ge ri ram tam bém pos sí ve is al ter na ti vas aos pon tos
mais con tro ver sos.

Ten do ago ra a opor tu ni da de de ana li sar o subs -
ti tu ti vo de au to ria do ilus tre Se na dor Amir Lan do e
suas jus ti fi ca ti vas, con si de ra mos que as prin ci pa is
ex pec ta ti vas de nos sa co mu ni da de ci en tí fi ca no sen ti-
do de aper fe i ço ar o pro je to ori gi nal fo ram ple na men te
con tem pla das.

Assim sen do, gos ta ría mos de cum pri men tar o
Se na dor Amir Lan do por seu cri te ri o so tra ba lho e ex -
pres sar o apo io da Asso ci a ção de Lin güís ti ca Apli ca-
da do Bra sil a seu subs ti tu ti vo.

Enten de mos que, uma vez apro va do, o tex to re -
pre sen ta rá um pas so con cre to e bas tan te po si ti vo
para a ta re fa ma i or de de fi nir mos uma nova po lí ti ca
lin güís ti ca para o Bra sil, para a qual co lo ca mos, des -
de já, nos sa en ti da de à dis po si ção dos par la men ta-
res. Acre di ta mos tra tar-se de uma peça de le gis la ção
lin güís ti ca bas tan te avan ça da em ter mos in ter na ci o-
na is, da qual es ta re mos mu i to or gu lho sos.

Por fim, gos ta ría mos de su ge rir uma re fle xão
mais de ti da so bre a for ma de ado ção dos glos sá ri os
téc ni cos con for me está de fi ni do no art. 5º § 4º do
subs ti tu ti vo. O ar ti go ci ta do pre vê que, de po is de um
pe río do ini ci al de um ano, o uso dos glos sá ri os su ge-
ri dos pe las co mis sões de es pe ci a lis tas pas sa a ser
obri ga tó rio. Pa re ceu-nos ha ver uma cer ta con tra di ção
en tre a obri ga to ri e da de do § 4º e o ca put do ar ti go 5º,
onde se diz que os glos sá ri os con te rão 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.

Qu an do o art. 5º fala em su ges tões, ele aco lhe o 
pro ce di men to in ter na ci o nal men te se gui do nes ta ma -
té ria, in clu si ve na Fran ça. Como a bus ca dos ter mos
téc ni cos mais ade qua dos para subs ti tu ir os vin dos de
ou tras lín guas é um pro ces so de lon ga ma tu ra ção,
sus ce tí vel, in clu si ve, de con tí nu as re for mu la ções pe -
las pró pri as co mu ni da des de usuá ri os, os glos sá ri os
têm sem pre o ca rá ter de re co men da ções.

Fa ze mos a su ges tão por en ten der mos que esse
pe que no acrés ci mo con tri bu i rá em mu i to para a efi cá-
cia da le gis la ção e para o efe ti vo de sen vol vi men to do
nos so pa tri mô nio lin güís ti co, que tem na nor ma es cri ta
da lín gua por tu gue sa a sua mais con cre ta ex pres são.

Mu i to obri ga do!
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Au diên cia Pú bli ca da Co mis são de Edu ca ção
do Se na do Fe de ral

Expo si ção do Pre si den te 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 (ANPOLL)

Em nome da di re to ria 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 (ANPOLL) e na qua li da de de seu Pre si den te, gos -
ta ría mos, em pri me i ro lu gar, de ma ni fes tar nos sos
agra de ci men tos pelo con vi te mu i to hon ro so que a Co -
mis são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral nos fez para
que es ti vés se mos aqui nes ta ma nhã.

Espe ra mos que este im por tan te even to re pre-
sen te a aber tu ra de uma in ter lo cu ção con tí nua do
Con gres so Na ci o nal com a co mu ni da de ci en tí fi ca da
área de Le tras e Lin güís ti ca.

Gos ta ría mos tam bém de ex pres sar nos sos
cum pri men tos à Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral pela ini ci a ti va des ta au diên cia pú bli ca – ini ci-
a ti va que re ve la mais uma vez o res pe i to que esta
Casa tem pe las opi niões da so ci e da de, ao mes mo
tem po em que re co nhe ce a re le vân cia po lí ti ca das
ques tões que en vol vem a lín gua por tu gue sa e to das
as de ma is lín guas fa la das no Bra sil, bem como o nos -
so rico pa tri mô nio li te rá rio.

Nos sa en ti da de foi fun da da em 1984 e sua prin -
ci pal ca rac te rís ti ca é con gre gar nos sos Pro gra mas de 
Pós-Gra du a ção em Le tras e Lin güís ti ca. Já te mos
ses sen ta e um pro gra mas fi li a dos. Fa ze mos a re pre-
sen ta ção po lí ti ca des ses Pro gra mas e te mos con tri-
bu í do de vá ri as ma ne i ras para a con so li da ção da nos -
sa rede de pós-gra du a ção.

O fun da men tal, na di nâ mi ca in te lec tu al da
Asso ci a ção, é a ati vi da de dos Gru pos de Tra ba lho te -
má ti cos, hoje em nú me ro de 28 e co brin do as di fe ren-
tes áre as dos es tu dos lin güís ti cos e li te rá ri os. A eles
se li gam os pes qui sa do res de cada es pe ci a li da de
para um pro ve i to so e per ma nen te in ter câm bio aca dê-
mi co.

A Anpoll re a li za Encon tros Na ci o na is, se guin do
uma sis te má ti ca: nos Encon tros ocor ri dos em anos
ím pa res, o as sun to dis cu ti do é a Pós-Gra du a ção bra -
si le i ra, es tan do re u ni dos co or de na do res dos Pro gra-
mas de Pós-Gra du a ção e dos Gru pos de Tra ba lho;
nos anos pa res, a re u nião con gre ga os de ba tes des -
ses Gru pos e ar ti cu la suas ati vi da des re gu la res.

Enten de mos ser im por tan te des ta car que é na
rede de Pro gra mas de Pós-Gra du a ção de nos sas
Uni ver si da des que se re a li za pra ti ca men te toda a
pes qui sa sis te má ti ca do nos so pa tri mô nio lin güís ti co
e li te rá rio. Não é de ma is di zer que a pes qui sa que se

pro duz no Bra sil na área de Le tras e Lin güís ti ca é não
só ex pres si va em quan ti da de e qua li da de (como ates -
tam os da dos dos Mi nis té ri os da Edu ca ção e da Ciên -
cia e Tec no lo gia), como tam bém re co nhe ci da in ter na-
ci o nal men te.

Nos sos pes qui sa do res têm sido gran des pro-
mo to res de nos sa li te ra tu ra, de nos sa cul tu ra e de
nos sa ri que za lin güís ti ca em inú me ros fó runs in ter na-
ci o na is, pres tan do as sim um ines ti má vel ser vi ço ao
País. E po dem fa zer isso com pro pri e da de, por que
pres tam um ou tro ines ti má vel ser vi ço ao País, com a
in ves ti ga ção con tí nua e sis te má ti ca de to dos os seus
as pec tos lin güís ti cos e li te rá ri os.

Nos sa en ti da de, pe las suas ca rac te rís ti cas e in -
te res ses, acom pa nhou com es pe ci al aten ção os de-
ba tes que o pro je to do ilus tre De pu ta do Fe de ral Aldo
Re be lo de sen ca de ou nos me i os uni ver si tá ri os e na
im pren sa do País. Esses de ba tes con tri bu í ram para
am pli ar nos so en ten di men to de quão com ple xa é a
re a li da de lin güís ti ca do Bra sil, com ple xi da de que, por
si só, re co men da que se ja mos bas tan te cu i da do sos
na pro po si ção de qual quer me di da le gis la ti va na
área.

Por isso é com sa tis fa ção que to ma mos co nhe-
ci men to do subs ti tu ti vo do ilus tre Se na dor Amir Lan -
do, re la tor da ma té ria nes ta Co mis são.É bas tan te cla -
ro que o Se na dor Lan do sou be apro ve i tar com mu i ta
pro pri e da de tan to o nú cleo do pro je to ori gi nal – que
em seu ar ti go 2º de fi nia im por tan tes di re tri zes para
uma ne ces sá ria po lí ti ca de pro mo ção na ci o nal e in-
ter na ci o nal da lín gua por tu gue sa; quan to as apre ci a-
ções crí ti cas e as su ges tões da co mu ni da de ci en tí fi-
ca, dos agen tes cul tu ra is e da so ci e da de em ge ral.

O que in co mo da va os que li dam com as Le tras e 
com a Lin güís ti ca eram os as pec tos ex ces si va men te
res tri ti vos do pro je to ori gi nal, res tri ções que, no fun -
do, se mos tra vam in com pa tí ve is com a di nâ mi ca so ci-
al da lín gua e da cul tu ra. Nes se sen ti do, os de ba tes
mos tra ram em de ta lhe que es sas res tri ções aca ba ri-
am por anu lar os as pec tos po si ti vos do pro je to.

Den tre as mu i tas vo zes que se ma ni fes ta ram no
cor rer das dis cus sões, vale lem brar aqui a do nos so
ma i or gra má ti co vivo, o res pe i ta do fi ló lo go e pro fes sor
Eva nil do Be cha ra, mem bro da Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras. Em en tre vis ta ao jor nal O Esta do de S. Pa u-
lo, pu bli ca da em 26 de mar ço de 2000, ele apon ta va
as boas in ten ções do pro je to e suas cla ras li mi ta ções.

Des ta ca va o pro fes sor Be cha ra que há mu i to a
lín gua de i xou de ser vis ta como um or ga nis mo vivo,
que nas ce, cres ce e mor re. A lín gua é um fe nô me no
his tó ri co e so ci al e, nes sas con di ções, ela acom pa-
nha a his tó ria do ho mem que a fala e, por isso, está
su je i ta a to das as in fluên ci as.
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Qu an to ma i or o con ta to com ou tras cul tu ras,
ma i o res se rão as pos si bi li da des de pa la vras es tran-
ge i ras se rem ado ta das. Di zia ele: “O Bra sil, como é
con si de ra do mais fi lho de Por tu gal do que ir mão, aca -
ba sen do me nos pre o cu pa do com a pre ser va ção de
al guns ter mos, é mais cos mo po li ta”.

Esse fato não sig ni fi ca, na sua opi nião, que a lín -
gua por tu gue sa es te ja ame a ça da. São suas as se-
guin tes pa la vras: “O sis te ma lin güís ti co não é fe i to
ape nas do vo ca bu lá rio, ele é com pos to tam bém pela
con cor dân cia, pela con ju ga ção de ver bos, pela or-
dem das pa la vras. Po de mos até ado tar al gu mas pa la-
vras do vo ca bu lá rio es tran ge i ro, mas nos apro pri a-
mos de las e fa ze mos sem pre as de vi das adap ta ções.”

As pon de ra ções do pro fes sor Be cha ra nos tra -
zem à lem bran ça a ati tu de e a opi nião de nos so ma i or
es cri tor. Ma cha do de Assis, mes tre da lín gua por tu-
gue sa, nun ca de i xou de usar li vre men te pa la vras es -
tran ge i ras em seus be los tex tos. E foi crí ti co de toda
ati tu de ex ces si va men te pu ris ta, es cre ven do, in clu si-
ve, crô ni cas me mo rá ve is so bre o as sun to, numa épo -
ca em que mu i tos te mi am que a gran de quan ti da de
de pa la vras do fran cês ame a ças se a in te gri da de da
lín gua por tu gue sa. A his tó ria mos trou que Ma cha do
de Assis é quem ti nha ra zão.

Por isso tudo, en ten de mos que o subs ti tu ti vo do
Se na dor Amir Lan do, ten do aco lhi do as pon de ra ções
da co mu ni da de ci en tí fi ca e da so ci e da de em ge ral,
sem per der os as pec tos po si ti vos do pro je to ori gi nal,
me re ce nos so apo io.

Pe di mos ape nas li cen ça ao ilus tre Se na dor para 
so li ci tar que o nome de nos sa en ti da de, que está
cons tan do no seu subs ti tu ti vo como Asso ci a ção Na ci-
o nal de Pes qui sa do res em Lín gua e Li te ra tu ra, seja
cor ri gi do para 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. E, por fim,
ma ni fes ta mos nos so apo io às su ges tões e so li ci ta-
ções das ou tras Asso ci a ções por con si de rar mos que
são to das per ti nen tes.

Mu i to obri ga do!
Bra sí lia, 4 de de zem bro de 2002. – José Ni ral do

de Fa ri as, Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as, Pre si-
den te da Anpoll.

Bra sí lia (DF), 4 de de zem bro de 2002

33ª Re u nião Extra or di ná ria da 4ª a Ses são
Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Au diên cia Pú bli ca para ins tru ir o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 50/01.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do
Au to ra do Re que ri men to: Se na do ra Emi lia Fer -

nan des

Con vi da da/de ba te do ra:Profª Ro sil ma Rol dan –
Pre si den te do Mo vi men to Na ci o nal em De fe sa da Lín -
gua Por tu gue sa – MNDLP.

Re se nha do de po i men to

1. Cum pri men tos à Mesa Di re to ra dos Tra ba lhos:
Se na dor Mo re i ra Men des, Vice-Pre si den te da Co mis-
são de Edu ca ção do Se na do Fe de ral, pre si din do os
tra ba lhos. Se na do ra Emi lia Fer nan des. Se na dor Amir
Lan do. Se na dor Ro meu Tuma. De ma is Se na do res.
De ma is con vi da dos/de ba te do res. Pla téia.

2. Em pri me i ro lu gar, gos ta ria de cum pri men tar
essa E. Casa Le gis la ti va pela ine quí vo ca de mons tra-
ção de ver da de i ra prá ti ca de mo crá ti ca ao abrir à so ci-
e da de ci vil o de ba te so bre a Lín gua Por tu gue sa, con -
vi dan do os vá ri os seg men tos so ci a is, aqui re pre sen-
ta dos, para po si ci o na rem-se so bre tão re le van te
ques tão de so be ra nia na ci o nal, va lo ri za da pelo ine di-
tis mo de ou vir o des ti na tá rio da lei, o usuá rio, aqui re -
pre sen ta do pela ONG Mo vi men to Na ci o nal em De fe-
sa da Lín gua Por tu gue sa – MNDLP.

3. Sou ad vo ga da e pro fes so ra de Por tu guês,
Fran cês e La tim, gra du a da em Le tras e Ba cha rel em
Di re i to pela Uni ver si da de Ca tó li ca de San tos, mas,
aqui nes se Fó rum, re pre sen to o usuá rio da Lín gua, já
que o MNDLP con gre ga des de pro fes so res, lin güis-
tas, ad vo ga dos, eco no mis tas, ar tis tas plás ti cos, en-
ge nhe i ros, até anal fa be tos e semi-al fa be ti za dos, que
en ten dem a Lín gua Por tu gue sa como pa tri mô nio da
Na ção, e não só do Esta do bra si le i ro.

4. Ao to mar co nhe ci men to dos vá ri os pon tos de
vis ta aqui de sen vol vi dos, per ce bo que não há po lê mi-
ca, se quer con tro vér sia, mas vá ri as vi sões que

se com ple men tam, e não se ex clu em, de for ma
al gu ma, de uma re a li da de ex tre ma men te com ple xa,
mu i to lon ge de po der ser ex pli ca da por úni co viés ou
en ten di men to.

5. Os lin güis tas são os ci en tis tas da Lín gua e,
como tais, es tu dam a Lín gua como ela é e os fa tos/fe-
nô me nos que a mo di fi cam e a fa zem evo lu ir/in vo lu ir.
São pu ra men te con tem pla ti vos: ob ser vam, ex pe ri-
men tam, com pi lam da dos, te o ri zam, fa zem es ta tís ti-
cas, não in ter fe rem na re a li da de, nem a mo di fi cam e
são con tra qual quer tipo de nor ma, por que nor ma ti zar
não é pa pel de ci en tis ta, em qual quer cam po em que
atue.

6. Os es cri to res, aqui re pre sen ta dos pela Aca -
de mia Bra si le i ra de Le tras, na emi nen te fi gu ra do
Prof. Dr. Eva nil do Be cha ra, são os ar tis tas da Lín gua.

Tra tam-na com mu i to res pe i to e de li ca de za, cu i-
dan do para que haja per fe i ta sin to nia en tre a for ma e
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o con te ú do que se quer trans mi tir; al guns a ma ni pu-
lam com alto grau de so fis ti ca ção e sim bo lo gia; ou-
tros, com ex tre ma ob je ti vi da de e sim pli ci da de; mas
sem pre bus cam apro xi mar-se da per fe i ção da for ma
e, por sua pró pria na tu re za, são a fa vor da nor ma, que 
visa a fa ci li tar a per fe i ta co mu ni ca ção com o le i tor,
seu ob je to fi nal.

7. Os usuá ri os são as ví ti mas, sem pre ao sa bor
do que é de ci di do pe los pe ri tos; que rem ter aces so à
nor ma cul ta; são a fa vor da de mo cra ti za ção do sa ber;
são anal fa be tos no en si no fun da men tal e mé dio, tal -
vez até na uni ver si da de; não con se guem as cen der
so ci al men te, nem pas sar nos con cur sos pú bli cos; ex -
clu í dos do mer ca do de tra ba lho, que exi ge, cada vez
mais, alto grau de qua li fi ca ção; en ten dem essa ques -
tão da Lín gua como mais um fa tor de re for ço à ex clu-
são so ci al. Para eles, fre qüen tar a es co la sem apre -
en der os con te ú dos é pura pro pa gan da en ga no sa do
Esta do, que, hoje, ain da quer es ten der essa da no sa
prá ti ca às Uni ver si da des, com as tais co tas para os
alu nos ad vin dos da es co la pú bli ca, que, por seu ba i xo
ní vel, há mu i to não con se gue co lo car seus es tu dan-
tes nas va gas das Uni ver si da des do Esta do. O usuá -
rio sabe que ba i xa qua li da de pro fis si o nal sig ni fi ca
mão-de-obra ba ra ta e in ca paz de ne go ci ar me lho res
con di ções de tra ba lho.

8. A Lín gua é o pri me i ro có di go a que te mos
aces so, des de o nas ci men to, uma das mais per fe i tas
for mas de co mu ni ca ção, o ins tru men to mais im por-
tan te de li ga ção so ci al de que o usuá rio dis põe. Como 
có di go, tem suas re gras.Sem re gras co muns, não há
en ten di men to pos sí vel en tre os in ter lo cu to res. Sem
aces so à nor ma cul ta, ha ve rá ma i or dis cri mi na ção, já
que os es ta men tos so ci a is se rão cada vez mais ins -
trans po ní ve is e pron ta men te iden ti fi cá ve is pela lín gua
es cri ta/oral uti li za da pelo usuá rio.

9. Os 99,99% da po pu la ção que, se gun do Pas -
qua le Ci pro Neto, fa lam como o Lula, ja ma is con se-
gui rão ser como os 0,01% (eli te, lin güis tas, es cri to res,
dou to res); se rão sem pre “exó ti cos”, “fol cló ri cos”, “ani -
ma is ra ros em ex po si ção” (“do fa lar in te res san te”).
Será que es sas pes so as que rem isso? Ou que rem ter 
o di re i to de ves tir ves ti do de ba i le em fes ta de gala,
em vez de ter de tra jar-se sem pre em seu tra je fol cló ri-
co, qual quer que seja a oca sião?

10. 0s lin güis tas têm aces so à nor ma cul ta, de -
po is es co lhem o dis cur so que me lhor lhes con vém; os 
es cri to res tam bém, e de po is, con for me que rem,
usam da li cen ça poé ti ca e dos ne o lo gis mos, como
Gu i ma rães Rosa e Oswald de Andra de. Ou seja, o in -
te lec tu al, aque le que apren deu a nor ma cul ta, que
ma nu se ia a lín gua com ha bi li da de, tem ba ga gem su fi-

ci en te para adap tar-se aos vá ri os ní ve is de dis cur so,
em qual quer si tu a ção; é como o tra je, que é tro ca do
con for me o am bi en te. Qu e rer afas tar a nor ma cul ta
das es co las é que rer im pe dir a gata bor ra lhe i ra de ter
seu ves ti do de gala para ir ao ba i le; não adi an ta di zer
que ela é bo ni ta de qual quer je i to, ela não irá ao ba i le
sem ves ti do ade qua do, por que se sen ti rá ex clu í da,
re je i ta da; é isso o que que re mos para os bra si le i ros,
amar rá-los para sem pre à es cra vi dão do bor ra lho?

11. Na Fran ça, o pri me i ro or ga nis mo ad mi nis tra-
ti vo de di ca do à Lín gua Fran ce sa foi cri a do em 1966 e
li ga do di re ta men te ao Pri me i ro Mi nis tro, por sua ca -
rac te rís ti ca in ter mi nis te ri al. Atu al men te, e des de
1989, há a “Dé lé ga ti on Gé né ra le à la Lan gue Fran ça i-
se et aux Lan gues de Fran ce”. Li ga da ao Mi nis té rio da 
Cul tu ra e da Co mu ni ca ção, de sen vol ve uma po lí ti ca
glo bal em fa vor da Lín gua; seu pa pel na in te gra ção
so ci al (co e são so ci al); o en si no da Lín gua, no País e
no Exte ri or; o en ri que ci men to da Lín gua (cri a ção de
pa la vras no vas, ne o lo gis mo); o de sen vol vi men to da
Lín gua nas no vas tec no lo gi as e na Inter net; a re la ção
da Lín gua Fran ce sa com as ou tras Lín guas. Esta po lí-
ti ca deve ser acom pa nha da de uma aber tu ra na tu ral
às ou tras lín guas, pela va lo ri za ção das Lín guas re gi o-
na is (pa tri mô nio cul tu ral); apren di za gem das Lín guas
es tran ge i ras; mo der ni za ção, de sen vol vi men to e di-
ver si fi ca ção dos me ca nis mos/me i os de tra du ção e de 
in ter pre ta ção.

12. A De lé ga ti on atua em es tre i ta co o pe ra ção
com o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res (“ques tão
de Esta do”), cujo ob je ti vo é har mo ni zar as ações em
fa vor do idi o ma em todo o ter ri tó rio na ci o nal, na Eu ro-
pa e no Exte ri or, as sim como re for çar a co o pe ra ção
com os pa í ses fran có fo nos. A po si ção da De lé ga ti on é 
trans ver sal e in ter mi nis te ri al e bus ca fa vo re cer o em -
pre go da Lín gua Fran ce sa e do plu ri lin güis mo (plu ri-
lin güis mo – ao mes mo tem po em que pro mo ver a Lín -
gua, fa vo re cer a di ver si da de cul tu ral e lin güís ti ca). A
ma i or res pon sa bi li da de na de fe sa da Lín gua Fran ce-
sa re cai nos agen tes pú bli cos, que re pre sen tam pa pel
fun da men tal no sen ti do de fun ci o nar como exem plo
para o ci da dão.

13. Há, ain da, na Fran ça, o Con se lho Su pe ri or
da Lín gua, ór gão de con sul ta pre si di do pelo Pri me i ro
Mi nis tro, que fun ci o na como ins tru men to de re fle xão,
acon se lha men to e ava li a ção, for ma do por per so na li-
da des, em suas áre as: es cri to res, lin güis tas, ci en tis-
tas, usuá ri os, e cu jas di re tri zes são de fi ni das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e pelo Go ver no Na ci o nal.

14. A Co mis são Ge ral de Ter mi no lo gia e Ne o lo-
gis mo é li ga da di re ta men te ao Pri me i ro Mi nis tro e re -
pre sen ta a li ga ção com a Aca de mia Fran ce sa. Com -
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pe te a ela exa mi nar os ter mos, va li dá-los e pu bli cá-los
e é for ma da por nu me ro sos es pe ci a lis tas, nas vá ri as
áre as da Lín gua Fran ce sa. A base de da dos
“CRITER” (“Cor pus du Ré se au Inter mi nis té ri el de Ter-
mi no lo gie”) con tém os no vos con ce i tos que sur gem a
todo o mo men to nas ciên ci as e na tec no lo gia. Tra-
ta-se de um con jun to de ter mos re co men da dos, vol ta-
dos prin ci pal men te aos agen tes pú bli cos, den tro do
con ce i to de eles de ve rem fun ci o nar como exem plo
para o ci da dão. Além da Co mis são Ge ral, há mais 18
Co mis sões ins ta la das nos di fe ren tes mi nis té ri os, com 
a mes ma fun ção.

15. O ano de 2001 foi “lan née des lan gues” (ano
das lín guas), na União Eu ro péia, com a par ti ci pa ção
de mais de 50 pa í ses. Prin ci pa is ob je ti vos: in cen ti var
o apren di za do por toda a vida, in de pen den te men te
de ida de ou de ori gem do ci da dão; me lho rar as com -
pe tên ci as lin güís ti cas; as se gu rar a pe re ni da de do
mul ti lin güis mo; sen si bi li zar to dos os ci da dãos para a
ques tão, atra vés de co ló qui os, ate li ers de es cri ta, le i-
tu ras pú bli cas, con cur sos, es pe tá cu los, pa les tras
para es cla re ci men to da ne ces si da de de apren der ou -
tras lín guas, com o ob je ti vo de abrir-se a ou tras cul tu-
ras ou me lhor in se rir-se no meio so ci al.

16. A le gis la ção fran ce sa de pro te ção à Lín gua,
prin ci pal men te a Lei nº 94.665/94, re vi são da le gis la-
ção de 1975, visa à pro te ção ao di re i to do ci da dão
fran cês de ex pres sar-se em sua pró pria Lín gua, em
seus País, em sua vida co ti di a na e pro fis si o nal, em to -
das as cir cuns tân ci as pos sí ve is. As san ções são vol -
ta das não ao ci da dão, mas às pes so as ju rí di cas de di -
re i to pú bli co, às pes so as ju rí di cas de di re i to pri va do
pres ta do ras de ser vi ço pú bli co, as sim como as pes-
so as ju rí di cas de di re i to pri va do sub ven ci o na das pelo
Po der Pú bli co. Aque las que des res pe i ta rem es dis po-
si ti vos le ga is per de rão a sub ven ção.

17. Atu al men te, exis tem mais de 200 as so ci a-
ções em de fe sa da Lín gua Fran ce sa, das qua is 50
cre den ci a das pela De lé ga ti on para atu a rem nos tri bu-
na is con tra os in fra to res da lei. Re cen te men te, uma
des sas as so ci a ções ga nhou uma ca u sa con tra um
es ta be le ci men to de en si no su pe ri or por não ter pos to
à dis po si ção do pú bli co a ver são fran ce sa das fi chas
de ins cri ção e dos re su mos dos tra ba lhos apre sen ta-
dos.

18. A for ma ção de bi bli o te cas co mu ni tá ri as, pro -
je to já im ple men ta do des de 2001 pelo MNDLP (“Pre -
sen te an do com Le tras”) e su ge ri da no Subs ti tu ti vo do
Se na dor Amir Lan do, cons ti tui um dos mais efi ci en tes
ins tru men tos de de fe sa da Lín gua Por tu gue sa. O bra -
si le i ro lê dois li vros por ano, in clu in do o di dá ti co, en -
quan to os pa í ses de sen vol vi dos lêem de sete a nove

por ano, se gun do da dos da Câ ma ra Bra si le i ra do Li -
vro. Te mos, no Bra sil, 91% de al fa be ti za dos, dos qua -
is 74% não con se guem ler nem en ten der um li vro, os
cha ma dos anal fa be tos fun ci o na is, ou seja, só 26%
en ten dem o que lêem. Se gun do Otta vi a no Car lo de
Fi o re, Se cre tá rio do Li vro e da Le i tu ra do Mi nis té rio da 
Cul tu ra, nos Esta dos Uni dos e na Su é cia, por exem -
plo, a ma i o ria é ca pa ci ta da para le i tu ras ci en tí fi cas e
téc ni cas. No Bra sil, há uma li vra ria para cada gru po
de 84.561 ha bi tan tes; já na Argen ti na, uma para cada
6.000 ha bi tan tes.

19. 0 que po de mos ti rar de li ção de nos sa irmã
fran ce sa, fi lha da mes ma mãe la ti na, é que a le gis la-
ção fran ce sa não foi ins pi ra da pela pre o cu pa ção em
pre ser var a pu re za da lín gua fran ce sa, fa zen do uma
ver da de i ra “caça” às pa la vras es tran ge i ras: a lei tra ta
da pre sen ça do fran cês, e não de seu con te ú do. A lei
fran ce sa tem por ob je to ga ran tir aos fran ce ses o di re i-
to de uti li zar sua lín gua em sua vida co ti di a na e pro fis-
si o nal, no ma i or nú me ro pos sí vel de cir cuns tân ci as. A
Lei nº 94.665/94 res pon de ao an se io de 52 Esta dos
da Co mu ni da de Fran có fo na, que há mu i to de se ja vam
que o Go ver no Fran cês ado tas se uma ati tu de mais
efe ti va em re la ção à Lín gua.

20. A Co mu ni da de fran ce sa en ten de que o en si-
no da lín gua fran ce sa e de duas ou tras lín guas es-
tran ge i ras, à es co lha do alu no, con tri bui, em um con -
tex to mar ca do pela in ter na ci o na li za ção do mer ca do,
para pre pa rar os jo vens em sua in ser ção no mer ca do
de tra ba lho e para fa vo re cer a mo bi li da de pro fis si o-
nal.

21. O MNDLP en ten de que só a apro va ção da
lei, apre sen ta da pelo De pu ta do Fe de ral Aldo Re be lo
e aper fe i ço a da pelo Subs ti tu ti vo do Se na dor Amir La -
u do, é in su fi ci en te para a efe ti va de fe sa da lín gua por-
tu gue sa e de seu usuá rio. Além de so li ci tar sua in clu-
são no pa rá gra fo úni co, art. 6. O do subs ti tu ti vo do Se -
na dor Amir Lan do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
50/01, como mais uma en ti da de a fa zer par te da que le
rol, apre sen ta as se guin tes su ges tões:

– cri a ção da Se cre ta ria da Lín gua Por tu gue sa e
das Lín guas do Bra sil, li ga da ao Mi nis té rio da Cul tu ra;

– in cen ti var a cri a ção de as so ci a ções em de fe sa
da lín gua, que con tri bu i ri am com a fis ca li za ção, es-
cla re ci men to do usuá rio e com a for ma ção de bi bli o te-
cas co mu ni tá ri as, en tre ou tras ati vi da des;

– cri a ção do Con se lho Su pe ri or de Lín gua Por-
tu gue sa, for ma do por lin güis tas, es cri to res, ci en tis tas
e usuá ri os, li ga do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, com
ca rá ter in ter mi nis te ri al;
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– di fu são do en si no da lín gua por tu gue sa no ex -
te ri or (hoje a lín gua por tu gue sa é a 6ª mais fa la da no
mun do, o in glês é a ter ce i ra, em nú me ro de fa lan tes.
Re pre sen ta mos 170 mi lhões, em um uni ver so de 220
mi lhões de fa lan tes de por tu guês, no mun do);

– além da lín gua por tu gue sa, in clu são do en si no
obri ga tó rio de mais duas ou tras lín guas, à es co lha do
alu no;

– cri a ção da Co mis são Per ma nen te de Ter mi no-
lo gia e Ne o lo gis mo e do Obser va tó rio das Prá ti cas
Lin güís ti cas.

22. Con cluo meu de po i men to, as si na lan do que,
em nos sa pá gi na na in ter net (www.no vo mi le-
nio.inf.br/idi o ma) abri ga mos um Fó rum de De ba tes,
que con gre ga pes so as de todo o Bra sil e de todo o
mun do, de mo crá ti ca e li vre men te. Por essa ra zão, é
ver da de i ro ter mô me tro do que pen sa, hoje, o usuá rio
da lín gua. Des tes, des ta ca mos Ygor Co e lho So a res,
nas ci do em Cra to, in te ri or do Ce a rá, mo ran do atu al-
men te em For ta le za, com ape nas 14 anos, e já tão
pre o cu pa do com o des ti no da lín gua por tu gue sa; e
tam bém, Na il son Fer re i ra Ju ni or, com 16 anos, mo ra-
dor de Ma ce ió, Ala go as, que, sem o sa ber, in tui o art.
6º. O da Lei fran ce sa nº 94.665/94, pro van do que a lei
só se le gi ti ma se ad vin da do que rer da so ci e da de, do
di re i to na tu ral, que ha bi ta em cada um de nós, ci da-
dãos do mun do. Diz a lei: “todo o par ti ci pan te de uma
ma ni fes ta ção, de um co ló quio ou de um con gres so or -
ga ni za do na Fran ça, por pes so as fí si cas ou ju rí di cas
de na ci o na li da de fran ce sa, tem o di re i to de ex pres-
sar-se em fran cês”. Diz o Na il son: “Idi o ma é ques tão
de Esta do. Vá ri os pa í ses da Eu ro pa, 52 Esta dos fran -
có fo nos e 26 es ta dos dos Esta dos Uni dos de fen dem
suas lín guas, por meio de leis e es tru tu ras go ver na-
men ta is, sem qual quer medo de pa re cer an ti de mo-
crá ti cos. Ora, de mo cra cia não é de i xar o es tran ge i ro
to mar con ta de seu país, de fen der a cul tu ra de um
povo é que é ser de mo crá ti co. Se a lín gua do país é
aque la, o in di ví duo deve ter o seu di re i to ga ran ti do
pelo Esta do de ex pres sar-se so men te nela”.

Ro sil ma Rol dan – ad vo ga da, pro fes so ra de
Por tu guês, Fran cês e La tim e Pre si den te do Mo vi-
men to Na ci o nal em De fe sa da Lín gua Por tu gue sa –
MNDLP.

Tra ba lha atu al men te na Asses so ria Téc ni ca do 
De par ta men to de Fi nan ças da Assem bléia Le gis la ti-
va do Esta do de São Pa u lo

Tels.:(13)
9111-3188/9115-8866/3236-7203/3271-5981

ALESP: tel.: (11) 3886-6726

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:

I – ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção, das leis e
das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri mô-
nio pú bli co;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -
tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:

VII – pro te ção ao pa tri mô nio his tó ri co, cul tu ral,
ar tís ti co, tu rís ti co e pa i sa gís ti co;
....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII– con ces são de anis tia;

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do
Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;
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(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

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

(*)  Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

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

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

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

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

19, de 4-6-98:
“XV – fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tribu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, §
40,150,11,153,111, e 153, § 20, I.”

....................................................................................
Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e

or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são
da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou
do Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su -
pe ri o res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos
ci da dãos, na for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção.

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

PARECER Nº 12, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69,
de 2001 que dis põe so bre o aten di men to
de emer gên cia de aci den tes do tra ba lho
em lo ca li da des onde não exis te rede do
Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Re la tor Ad Hoc: Se na dor Tião Vi a na
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2001, de -
ter mi na que, nas lo ca li da des onde o Sis te ma Úni co

de Sa ú de (SUS) não con tar com uni da des pró pri as,
con tra ta das ou con ve ni a das, o aten di men to de emer -
gên cia de aci den ta dos do tra ba lho po de rá ser pres ta-
do pela rede pri va da de ser vi ços de as sis tên cia à sa ú-
de, sen do o pa ga men to des se aten di men to res sar ci-
do pelo SUS ao tra ba lha dor ou à em pre sa, me di an te
com pro va ção de gas tos, de acor do com cri té ri os es -
ta be le ci dos pela di re ção na ci o nal do Sis te ma.

Dis põe, ain da, que a Co mu ni ca ção do Aci den te
de Tra ba lho é in dis pen sá vel para ins ta u ra ção do pro -
ces so de res sar ci men to e que o tra ba lha dor aci den ta-
do de ve rá dar con ti nu i da de ao seu tra ta men to na rede 
do SUS, as sim que as con di ções clí ni cas o per mi tam.

A lei em que o pro je to se con ver ter en tra em vi -
gor na data de sua pu bli ca ção.

De ve rá ser apre ci a do nes ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, em ca rá ter ter mi na ti vo, uma vez
que esta foi a de li be ra ção da Câ ma ra dos De pu ta dos,
onde, após sua apro va ção nas Co mis sões de Se gu ri-
da de So ci al e Fa mí lia, de Fi nan ças e Tri bu ta ção, e de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção, foi dis pen sa da a 
com pe tên cia do Ple ná rio, aten den do dis po si ções re -
gi men ta is.

II – Aná li se

A pro po si ção é jus ti fi ca da como for ma de ga ran-
tir o aces so do aci den ta do do tra ba lho a um pron to
aten di men to, sem ônus para o tra ba lha dor aci den ta-
do e para a em pre sa, em lo ca li da des nas qua is não
exis tam ser vi ços pú bli cos ca pa ci ta dos a pres tar essa
aten ção.

O au tor do pro je to re fe re ser esse um di re i to já
con sig na do em nos sa le gis la ção des de 1976 e con-
tem pla do na Cons ti tu i ção e na Lei Orgâ ni ca da Sa ú-
de. Na prá ti ca, en tre tan to, em fun ção das di fi cul da des
de im plan ta ção do SUS e do su ca te a men to dos seus
ser vi ços, não tem sido pos sí vel de ser exer ci do em
mu i tas lo ca li da des.

Con cor da mos com a jus ti fi ca ção do pro po si tor
da ma té ria em re la ção à qual não há o que ob je tar,
tan to em re la ção ao mé ri to quan to à cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela Apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2001.

Sala da Co mis são,
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PARECER Nº 13, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 120,
de 2001 (nº 3.704/97, na ori gem) que cria
os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de So -
ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury
Re la tor Ad hoc: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 120,
de 2001, que tem por fi na li da de cri ar o Con se lho Fe -
de ral e os Con se lhos Re gi o na is de So ció lo gos.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor do pro je to ale ga:
Os pro je tos de lei que tra mi ta ram nes -

ta Casa vi san do re gu la men tar a pro fis são
de Só ció lo go, pre vi am no seu bojo, a cri a-
ção de Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos. Mas a lei fi nal men te pro mul ga-
da – Lei nº 6.888, de 10 de de zem bro de
1980 – aca bou por ex clu ir a exis tên cia des -
ses Gon se lhos, ór gãos fun da men ta is para a 
fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal e que
fun ci o nam como tri bu na is de éti ca e re sol-
vem pen dên ci as das pro fis sões.

Aque la lei, ain da que um mar co im por-
tan te na luta e na his tó ria dos So ció lo gos
bra si le i ros, é in com ple ta, pois de i xou a
ques tão do re gis tro pro fis si o nal nas de le ga-
ci as do Mi nis té rio do Tra ba lho e sem ne nhu-
ma re fe rên cia à fis ca li za ção do exer cí cio da
pro fis são. To dos sa bem que as en ti da des
sin di ca is pro fis si o na is não tém o po der de
fis ca li za ção ou de nor ma li za ção do exer cí-
cio da pro fis são, como os Con se lhos o têm,
in ves ti dos que são por for ça de Lei Fe de ral.

II – Aná li se

Os con se lhos pro fis si o na is são ins ti tu í dos com
o ob je ti vo de dis ci pli nar (sob os as pec tos nor ma ti za-
dor e pu ni ti vo) e fis ca li zar o exer cí cio das pro fis sões,
ou tor gan do a seus ti tu la res a ca pa ci da de le gal in dis-
pen sá vel à sua ad mis são ao exer cí cio pro fis si o nal.
Cabe tam bém a es sas ins ti tu i ções ze lar pelo per fe i to
de sem pe nho éti co da pro fis são.

Exer cem, por tan to, fun ção pú bli ca, uma vez que 
a fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal está aci ma dos 
in te res ses da cor po ra ção e con fi gu ra in te res se da co -
le ti vi da de, cons ti tu in do-se, por tan to, in te res se pú bli-
co. Por isso mes mo, ou seja, por exer ce rem fun ção de 
na tu re za pú bli ca é que os con se lhos são do ta dos de
prer ro ga ti vas pú bli cas, tais como: o po der de ve ri fi car
a ap ti dão dos in te res sa dos em in gres sar nos seus
qua dros para que pos sam ad qui rir a si tu a ção ju rí di ca

de pro fis si o nal de um de ter mi na do ofi cio e seu exer cí-
cio; o po der de dis ci pli nar so bre os seus mem bros e o
de apli car-lhes san ções que po dem levá-los até a sua
ex clu são do con se lho; o po der de co brar con tri bu i-
ções, ta xas pela pres ta ção de ser vi ços e exer cí cio do
po der de po lí cia e, ain da, co brar mul tas (Cf. ADILSON 
ABREU DALLARI, Ordem dos Advo ga dos do Bra sil –
Na tu re za Ju rí di ca – Re gi me de seu Pes so al, in Re vis-
ta de Infor ma ção Le gis la ti va, nº 116, out./dez. de
1992, pp. 259-260).

Note-se que o ob je ti vo pri mor di al dos con se lhos
é o de pro te ger a so ci e da de e ja ma is o de de fen der ou 
pro te ger os pro fis si o na is ne les ins cri tos, me di an te re -
ser va de mer ca do de tra ba lho. Por isso mes mo que,
em suas cons ti tu i ções, eles são os Con se lhos de Me -
di ci na, de Enge nha ria etc., e não do mé di co, do en ge-
nhe i ro... Não se con fun dem e nem man têm se me-
lhan ça com as so ci a ções de clas se ou sin di ca tos de
ca te go ria pro fis si o nal.

Assim, as ati vi da des de sen vol vi das pe los con -
se lhos são tí pi cas do Esta do, em bo ra este os te nha
au tar qui za do.

Con clui-se, daí, que os con se lhos são ór gãos
in te gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca, já que de ou tra
ma ne i ra não po de ri am re a li zar ser vi ços pú bli cos tí pi-
cos, pró pri os do Esta do.

Sen do as sim, a com pe tên cia de ini ci a ti va de lei
que vise à cri a ção des ses con se lhos se ria pri va ti va
do Pre si den te da Re pú bli ca, con for me dis põe o art.
61, § 1º, in ci so II, alí nea e, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

É im por tan te re le var, en tre tan to, que, re cen te-
men te, o art. 58, ca put, da Lei nº 9.649, de 27 de maio
de 1998, es ta be le ceu que “os ser vi ços de fis ca li za-
ção de pro fis sões re gu la men ta das se rão exer ci dos
em ca rá ter pri va do, por de le ga ção do Po der Pú bli co,
me di an te au to ri za ção le gis la ti va”. Ade ma is, a lei de -
ter mi nou ain da que “os con se lhos de fis ca li za ção de
pro fis sões re gu la men ta das, do ta dos de per so na li da-
de ju rí di ca de di re i to pri va do, não man te rão com os
ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca qual quer vín cu lo
fun ci o nal ou hi e rár qui co” (art. 58, § 2º).

Assim, em de cor rên cia da mu dan ça tra zi da pela 
lei su pra ci ta da, vá ri os pro je tos, como o que está sob
exa me, vi san do à cri a ção de con se lhos pro fis si o na is,
fo ram apre sen ta dos nes ta Casa, por ini ci a ti va de di -
ver sos par la men ta res.

Ao mes mo tem po, o Par ti do Co mu nis ta do Bra sil
– PCdoB, o Par ti do dos Tra ba lha do res – PT, e o Par ti-
do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT, pro mo vi am Ação
Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de do art. 58 e seus pa rá-
gra fos da Lei nº 9.649, de 1998, ale gan do que os dis -
po si ti vos im pug na dos im pli cam vi o la ção aos ar ti gos
21, XXIV, 22, XVI, 39, 62, 70, pa rá gra fo úni co, 71, II, e
149 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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Em 22 de se tem bro de 1999, o Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral jul gou pre ju di ca da a Ação ape nas no que
con cer ne ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de
27-5-1998, e quan to ao ca put e de ma is pa rá gra fos do
mes mo ar ti go, de fe riu me di da ca u te lar, para sus pen-
der-lhe a efi cá cia, até o jul ga men to fi nal da Ação, con -
for me se cons ta ta no Re la tó rio do Mi nis tro Sydney
San ches, in fine:

“Com efe i to, não me pa re ce pos sí vel, a 
um pri me i ro exa me, em face de nos so or de-
na men to cons ti tu ci o nal, me di an te a in ter pre-
ta ção con ju ga da dos ar ti gos 5º, XIII, 22,
XVI, 21, XVIV, 70, pa rá gra fo úni co, 149 e
175 da Cons ti tu i ção Fe de ral, a de le ga ção, a
uma en ti da de pri va da, de ati vi da de tí pi ca de

Esta do, que abran ge até po der de po lí cia,
de tri bu tar e pu nir no que con cer ne ao exer -
cí cio de ati vi da des pro fis si o na is.”

Cabe-nos as si na lar, po rém, que, re cen te men te,
a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
quan do do exa me da cri a ção do Con se lho Fe de ral e
dos Con se lhos Re gi o na is de Des pa chan tes, ma ni fes-
tou-se, na oca sião, fa vo ra vel men te à ma té ria.

Não ve mos, por tan to, ne ces si da de em re me ter
o pre sen te pro je to àque la Co mis são.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 120, de 2001.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA  DO BRASIL

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

TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is

CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos

Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-
ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

...........................................................................
XIII – é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofi -

cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o-
na is que a lei es ta be le cer;

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

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

CAPÍTULO II
Da União

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:
XXIV–or ga ni zar, man ter e exe cu tar a ins pe ção

do tra ba lho;
....................................................................................

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

XVI–or ga ni za ção do sis te ma na ci o nal de em-
pre go e con di ções para o exer cí cio de pro fis sões;
....................................................................................

CAPÍTULO VII
Da Admi nis tra ção Pú bli ca

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

SEÇÃO II
Dos Ser vi do res Pú bli cos Ci vis

Art. 39. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os ins ti tu i rão, no âm bi to de sua com pe tên-
cia, re gi me ju rí di co úni co e pla nos de car re i ra para os
ser vi do res da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, das au tar-
qui as e das fun da ções pú bli cas.
....................................................................................
....................................................................................

SEÇÃO VIII

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

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:
....................................................................................

II – dis po nham so bre:
....................................................................................

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi nis-
té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.
....................................................................................

Art. 62. Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre -
si den te da Re pú bli ca po de rá ado tar me di das pro vi só-
ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime di-
a to ao Con gres so Na ci o nal, que, es tan do em re ces-
so, será con vo ca do ex tra or di na ri a men te para se re u-
nir no pra zo de cin co dias.
....................................................................................

SEÇÃO IX
Da Fis ca li za ção Con tá bil,

Fi nan ce i ra  e Orça men tá ria

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 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 en ti da de pú bli ca que uti li ze, ar re ca de,
guar de, ge ren cie ou ad mi nis tre di nhe i ros, 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:
....................................................................................

II – jul gar as con tas dos ad mi nis tra do res e de -
ma is res pon sá ve is por di nhe i ros, bens e va lo res pú -
bli cos da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu í das as
fun da ções e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo
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po der pú bli co fe de ral, e as con tas da que les que de -
rem ca u sa a per da, ex tra vio ou ou tra ir re gu la ri da de
de que re sul te pre ju í zo ao erá rio pú bli co;
....................................................................................

TÍTULO VI
Da Tri bu ta ção e do Orça men to

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal

SEÇÃO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is

....................................................................................
Art. 149. Com pe te ex clu si va men te à União ins ti-

tu ir con tri bu i ções so ci a is, de in ter ven ção no do mí nio
eco nô mi co e de in te res se das ca te go ri as pro fis si o na-
is ou eco nô mi cas, como ins tru men to de sua atu a ção
nas res pec ti vas áre as, ob ser va do o dis pos to nos arts. 
146,III, e 150, I e III, e sem pre ju í zo do pre vis to no art.
195, § 6º, re la ti va men te às con tri bu i ções a que alu de
o dis po si ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir con tri bu i ção, co bra da
de seus ser vi do res, para o cus te io, em be ne fí cio des -
tes, de sis te mas de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al.

TÍTULO VII
Da Ordem Eco nô mi ca e Fi nan ce i ra

CAPÍTULO I
Dos Prin cí pi os Ge ra is da Ati vi da de Eco nô mi ca

Art. 175. Incum be ao po der pú bli co, na for ma da
lei, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são ou per -
mis são, sem pre atra vés de li ci ta ção, a pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos.
....................................................................................

LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998

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.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is, Fi na is e Tran si tó ri as

....................................................................................
Art 58. Os ser vi ços de fis ca li za ção de pro fis sões

re gu la men ta das se rão exer ci dos em ca rá ter pri va do,
por de le ga ção do po der pú bli co, me di an te au to ri za-
ção le gis la ti va.
....................................................................................

§ 2º Os con se lhos de fis ca li za ção de pro fis sões
re gu la men ta das, do ta dos de per so na li da de ju rí di ca
de di re i to pri va do, não man te rão com os ór gãos da
Admi nis tra ção Pú bli ca qual quer vín cu lo fun ci o nal ou
hi e rár qui co.

§ 3º Os em pre ga dos dos con se lhos de fis ca li za-
ção de pro fis sões re gu la men ta das são re gi dos pela
le gis la ção tra ba lhis ta, sen do ve da da qual quer for ma
de trans po si ção, trans fe rên cia ou des lo ca men to para
o qua dro da Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta ou in di re ta.
....................................................................................

PARECER Nº 14, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº122,
de 2001 (nº 2.233/99, na casa de ori gem)
que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci-
os co mer ci a li za dos in for mem so bre a
pre sen ça de glú ten, como me di da pre-
ven ti va e de con tro le de do en ça ce lía ca.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 122, de 2001 (PL
nº 2.233, de 1999, na ori gem), de au to ria do De pu ta-
do Edu ar do Jor ge, “obri ga a que os pro du tos ali men tí-
ci os co mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de
glú ten, como me di da pre ven ti va e de con tro le de do -
en ça ce lía ca”.

Em seu art. 1º de ter mi na que to dos os ali men tos
in dus tri a li za dos de ve rão con ter em seu ró tu lo e bula,
obri ga to ri a men te, as ins cri ções “con tém glú ten” e
“não con tém glú ten”, con for me o caso.

O § 1º des te ar ti go in for ma que a ad ver tên cia, a
ser im pres sa nos ró tu los e em ba la gens, bem como
em car ta zes e ma te ri a is de di vul ga ção, de vem apre -
sen tar “ca rac te res com des ta que, ní ti dos e de fá cil le i-
tu ra.” O § 2º dá às in dús tri as do se tor ali men tí cio um
ano, a con tar da pu bli ca ção da lei, para “to mar as me -
di das ne ces sá ri as ao seu cum pri men to”.

O art. 2º de ter mi na que a lei en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção, en quan to o art. 3º re vo ga a
Lei nº 8.543, de 23 de de zem bro de 1992.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 122, de 2001, foi
apro va do na Casa de Ori gem nas Co mis sões de Eco -
no mia, Indús tria e Co mér cio, de Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia e Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na jus ti fi ca ção de seu pro je to, o au tor in for ma que
seu ob je ti vo é mo di fi car e am pli ar a abran gên cia da Lei
nº 8.543, de 23 de de zem bro de 1992, que tra ta da ro tu-
la gem dos ali men tos in dus tri a li za dos que con têm glú ten.

Con si de ran do que não exis te es tu do ci en tí fi co re -
a li za do ex clu si va men te com a po pu la ção bra si le i ra, o
au tor ado ta os ín di ces in ter na ci o na is para es ti mar que
en tre 533.000 a 640.000 pes so as são por ta do ras da
do en ça em nos so País. Lem bra ain da que a do en ça é
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pou co di vul ga da jun to à clas se mé di ca e aos pro fis si o-
na is de sa ú de, além de des co nhe ci da por gran de par te
da po pu la ção e até mes mo por par te dos pro fis si o na is
das in dús tri as far ma cêu ti ca e de ali men ta ção.

Na Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér-
cio; o Pa re cer do Re la tor in for ma que, em ter mos de
cus tos, a in ser ção de urna men sa gem nos ró tu los
não im pli ca rá em au men to subs tan ci al de cus tos.
Tam bém con si de ra que a me di da pro pi ci a rá eco no-
mia de re cur sos pú bli cos, que, de ou tra for ma, se ri am
uti li za dos no tra ta men to da do en ça.

Na Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia o
re la tor en fa ti zou que a do en ça pode ca u sar sé ri os pro -
ble mas de sa ú de, es pe ci al men te às cri an ças, e que seu 
tra ta men to con sis te em evi tar pro du tos que con te nham
glú ten. A Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção, tam bém apro vou a pro pos ta pela cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va, após a apre sen-
ta ção de emen das para in clu ir a re vo ga ção ex pres sa da 
Lei nº 8.543/1992 e su pri mir o art. 2º.

A ca u sa da do en ça é que, em pa ci en tes sen sí ve-
is, o glú ten agri de e da ni fi ca as vi lo si da des do in tes ti no

del ga do, pre ju di can do a ab sor ção dos ali men tos. A do -
en ça, de modo ge ral, se ma ni fes ta en tre o pri me i ro e
ter ce i ro ano de vida, quan do do con su mo de ali men tos
in dus tri a li za dos, que con tém glú ten. Den tre os sin to mas
mais co muns, te mos di ar réia crô ni ca, des nu tri ção com
dé fi cit do cres ci men to, ane mia fer ro pri va não cu rá vel,
ema gre ci men to e fal ta de ape ti te, dis ten são ab do mi nal
(bar ri ga in cha da), vô mi tos, dor ab do mi nal, apa tia e des -
nu tri ção agu da.

É im por tan te ob ser var que a do en ça tam bém
pode se ma ni fes tar em adul tos, com sin to mas tais como 
ane mia re sis ten te a fer ro te ra pia, ir ri ta bi li da de, fa di ga,
pri são de ven tre, cons ti pa ção in tes ti nal crô ni ca, man-
chas e al te ra ção do es mal te den tal. Tam bém, se não
tra ta da, pode le var a do en ças gra ves como o cân cer
do in tes ti no, os te o po ro se pre co ce, abor tos de re pe ti-
ção e es te ri li da de.

III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te, pelo 
mé ri to, ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 122, de 2001.

Sala das Re u niões,
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PARECER N° 15, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de ori -
gem), que “dis põe so bre a agri cul tu ra or -
gâ ni ca, al te ra dis po si ti vos da Lei nº
7.802, de 11 de ju lho de 1989, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei nº 659, de 1999, foi apre sen ta do
à Câ ma ra dos De pu ta dos em 15 de abril de 1999 pelo
De pu ta do Mu ri lo Do min gos. Após tra mi tar nas co mis-
sões com pe ten tes da que la Casa e ha ver sido apro va do
pelo Ple ná rio em 13 de mar ço de 2002, ele foi en ca mi-
nha do ao Se na do Fe de ral em 5 de abril de 2002.

No Se na do Fe de ral, o re fe ri do pro je to re ce beu o 
nº 14, de 2002, ten do sido, em se gui da, em 10 de abril 
de 2002, en vi a do, nos ter mos re gi men ta is, à Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos.

O pro je to de lei em apre ço con ce i tua o sis te ma
or gâ ni co de pro du ção e os pro du tos da agri cul tu ra or -
gâ ni ca; es ta be le ce as con di ções sob as qua is pos sa
ser emi ti da a cer ti fi ca ção dos pro du tos des sa es pé cie
de agri cul tu ra, e os pro ce di men tos para a sua pro du-
ção, bem como os in su mos que nela po dem ser uti li-
za dos; e ain da es cla re ce qua is são as con di ções de
pro ces sa men to que po dem ser ace i tas na agri cul tu ra
or gâ ni ca (arts. 1º, 2º, 3º e 4º).

O pro je to dis põe, em se gui da, so bre as con di-
ções para cer ti fi ca ção da ro tu la gem dos pro du tos or -
gâ ni cos, e ain da so bre o uso apro pri a do de ex pres-
sões e gra vu ras, e tam bém so bre a pu bli ci da de des -
ses pro du tos (arts. 5º e 6º).

Nos seus arts. 7º e 8º, o pro je to de fi ne o per fil do
res pon sá vel pela qua li da de dos pro du tos da agri cul-
tu ra or gâ ni ca, como tam bém pela sua cer ti fi ca ção e
ain da es ta be le ce as pe nas le ga is para os in fra to res
das nor mas re la ti vas a es ses pro du tos.

Em se gui da, no seu art. 9º, de ter mi na que as
pes so as fí si cas ou ju rí di cas que pro du zam, co mer ci a-
li zem, em ba lem, en la tem, ar ma ze nem, ou pro ces sem
pro du tos da agri cul tu ra or gâ ni ca fi quem obri ga das a
pro vi den ci ar o re gis tro de seus es ta be le ci men tos nos
ór gãos com pe ten tes do po der pú bli co.

Nos seus arts. 10 e 11, de fi ne os ex tra tos ve ge-
ta is e fixa os cri té ri os, os pro ce di men tos e as exi gên-
ci as para os de vi dos re gis tros nos ór gãos fe de ra is
res pon sá ve is pe los se to res de agri cul tu ra, sa ú de e
meio am bi en te.

Por fim, man da que o Po der Exe cu ti vo re gu la-
men te aque la lei e que ela en tre em vi gor no ven ta
dias após a data de sua pu bli ca ção (arts. 12 e 13).

Den tro do pra zo re gi men tal, o re fe ri do pro je to de 
lei não re ce beu emen das. É o re la tó rio.

II – Voto

A ini ci a ti va de se cri ar uma le gis la ção es pe cí fi ca
para de fi nir o que seja sis te ma or gâ ni co de pro du ção,
com res pe i to à sua pro du ção pro pri a men te dita, bem
como ao seu pro ces sa men to, e tam bém à cer ti fi ca ção
de qua li da de des ses pro du tos cha ma dos or gâ ni cos, se -
jam de ori gem ani mal ou ve ge tal, já ha via sido to ma da
em 1996, com a apre sen ta ção de pro je to de lei na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, o qual, fin da da aque la Le gis la tu-
ra, foi ar qui va do, con for me de ter mi na o Re gi men to.

O mes mo pro je to foi re a pre sen ta do àque la Casa
na Le gis la tu ra se guin te, em 15 de abril de 1999, nes sa
oca sião, por ini ci a ti va do De pu ta do Mu ri lo Do min gos.

Este pro je to de lei nos pa re ce mu i to vá li do, so bre-
tu do se con si de rar mos que exis te uma de man da, cada
vez ma i or, por pro du tos, de ori gem ani mal ou ve ge tal,
ob ti dos por meio do sis te ma cha ma do or gâ ni co. O pró -
prio mer ca do des ses pro du tos, tan to in ter no quan to ex -
ter no, não so men te vem apre sen tan do uma for te ex-
pan são, como tam bém tem sido cada vez mais exi gen te
quan to à qua li da de e ga ran tia dos pro du tos ofe re ci dos.

O mer ca do in ter na ci o nal para es ses pro du tos,
en tão, tem-se ex pan di do enor me men te, de modo que 
os pro du to res bra si le i ros já têm en con tra do aí uma
nova op ção de ne gó ci os, que lhes au men ta a ren da e, 
ao mes mo tem po, traz di vi sas para o País.

Esses pro du tos, in clu si ve, vêm ob ten do pre ços di -
fe ren ci a dos dos de ma is na co ta ção de mer ca do, o que
tem atra í do no vos pro du to res para essa ati vi da de.

Esses fa tos so zi nhos já jus ti fi ca ri am a apro va-
ção de dis po si ti vos le ga is para de fi nir e nor ma li zar os
pro ces sos de pro du ção, de pro ces sa men to e de co -
mer ci a li za ção dos pro du tos da agri cul tu ra or gâ ni ca.

O pro je to de lei em apre ço jus ta men te es ta be le ce
con ce i tos es pe cí fi cos e re gras bá si cas para a pro du ção
or gâ ni ca, pre en chen do, des ta for ma, mu i to efi caz men-
te, uma la cu na que exis te na le gis la ção bra si le i ra.

Na po si ção de Re la tor des te pro je to de lei, ou vi-
mos es pe ci a lis tas no as sun to e de les re ce be mos im -
por tan tes es cla re ci men tos, com pon de ra ções que
con si de ra mos mu i to equi li bra das e com su ges tões
que nos aju da ram a to mar nos sa po si ção so bre o as -
sun to e a ela bo rar este re la tó rio.

Qu an to ao tex to apro va do pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos, ob je to ago ra de apre ci a ção pelo Se na do Fe -
de ral, te mos uma ob ser va ção a fa zer, con cer nen te ao 
art. 10 do pro je to em ques tão.

Re fe re-se à li mi ta ção de se usar na agri cul tu ra
or gâ ni ca so men te ex tra tos ve ge ta is, quan do é con ve-
ni en te as se gu rar tam bém a uti li za ção de pro du tos de
ori gem mi ne ral, des de que es tes não se jam ob ti dos
por pro ces sos de trans for ma ção quí mi ca. Isso alar ga-
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ria as pos si bi li da des de se rem usa dos mais pro du tos
na tu ra is, mes mo que de ori gem mi ne ral, con tan to que 
com pa tí ve is com os prin cí pi os de fen di dos para a pro -
du ção or gâ ni ca, e de vi da men te re gu la men ta dos.

Em face do ex pos to, opi na mos, no mé ri to, pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2002,
com a Emen da de Re la tor nº 1, apre sen ta da a se guir.

Sala das Co mis sões,         . – Jo nas Pi nhe i ro.

EMENDA Nº 1 – CAE

Dê-se ao art. 10 do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
14, de 2002, a se guin te re da ção:

“Art. 10. Po de rão ser em pre ga dos na agri cul tu ra
or gâ ni ca ex tra tos ve ge ta is ela bo ra dos a par tir de
plan tas não trans gê ni cas e ori un das de sis te mas or -
gâ ni cos de pro du ção, bem como pro du tos de ori gem
mi ne ral, des de que es tes não se jam ob ti dos por pro -
ces sos de trans for ma ção quí mi ca.”
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PARECER Nº 16, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34,
de 2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem),
que “pro í be in ver são de or dem dos no-
mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans-
plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em
qual quer uni da de hos pi ta lar aces sí vel”.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de 2002, pro í-
be a al te ra ção da or dem dos no mes cons tan tes na
Lis ta Úni ca de Trans plan tes, se hou ver le i to dis po ní-
vel em qual quer uni da de hos pi ta lar, pú bli ca ou par ti-
cu lar, aces sí vel em pra zo pro pí cio à re a li za ção do
pro ce di men to.

Para vi a bi li zar esse aces so, o pro je to dis põe
que o po der pú bli co de ve rá pro vi den ci ar, sem pre que
se fi zer in dis pen sá vel, trans por te e in ter na ção hos pi-
ta lar em qual quer uni da de dis po ní vel, a fim de que a
lis ta seja res pe i ta da.

Da mes ma for ma, to das as uni da des hos pi ta la-
res in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes
de ve rão for ne cer le i tos, equi pes mé di cas e de ma is
re cur sos sem pre que hou ver ór gão para do a ção, e os
gas tos de cor ren tes de trans plan te em con di ções ex -
cep ci o na is se rão res sar ci dos pelo po der pú bli co, po -
den do ser es ta be le ci dos sis te mas de com pen sa ção.

Por fim, a pro po si ção ti pi fi ca como cri me, pu ní-
vel com pena de dois a qua tro anos de de ten ção, a al -
te ra ção da Lis ta Úni ca.

A lei em que se trans for mar o pro je to en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

A pro po si ção é jus ti fi ca da como ne ces sá ria para
evi tar o que o au tor de no mi na de “su ces si vos des res pe i-
tos à or dem dos ins cri tos para trans plan te sob a ale ga-
ção de ine xis tên cia de le i tos dis po ní ve is no Sis te ma Úni -
co de Sa ú de”, o que fa vo re ce os pa ci en tes que pos sam
pa gar por le i tos par ti cu la res, em de tri men to dos de ma is.

A pro pos ta vem à apre ci a ção des ta Co mis são
de Assun tos So ci a is, onde não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

No mé ri to, a pro po si ção é ple na men te jus ti fi ca-
da, por im pe dir que a fal ta de le i tos no sis te ma pú bli co
de sa ú de seja mo ti vo para in ver são da or dem da Lis ta
Úni ca de Trans plan tes, in ver são essa que pri vi le gia
pa ci en tes eco no mi ca men te mais fa vo re ci dos – que
po dem pa gar por uma in ter na ção em hos pi tal pri va do
– em de tri men to dos de ma is, em es pe ci al dos me nos
fa vo re ci dos.

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de, tam bém não há o
que obs tar, uma vez que o pro je to tra ta de ma té ria
afe ta à com pe tên cia con cor ren te da União, dos es ta-
dos e dos mu ni cí pi os, qual seja, a re la ti va à pro te ção
e de fe sa da sa ú de, se gun do dis põe o in ci so XII do art. 
24 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Do pon to de vis ta da téc ni ca le gis la ti va, no en -
tan to, o pro je to con tra ria a Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o prin cí pio se -
gun do o qual to das as dis po si ções per ti nen tes a uma
mes ma ma té ria de vem ser con so li da das num úni co
dis po si ti vo le gal.

Ora, a pro po si ção em aná li se de sa ten de essa
nor ma, pois pre ten de ins ti tu ir, por meio de lei ex tra va-
gan te, dis po si ções que tra tam de ma té ria já re gu la men-
ta da pela Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, que
dis põe so bre a re mo ção de ór gãos, te ci dos e par tes do
cor po hu ma no para fins de trans plan te e tra ta men to.

III – Voto

O voto, em vis ta do ex pos to, é pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de 2002, na for ma
do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS (Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, que “dis -
põe so bre a re mo ção de ór gãos, te ci dos
e par tes do cor po hu ma no para fins de
trans plan te e tra ta men to”, para pro i bir a
in ver são de or dem dos no mes cons tan-
tes da Lis ta Úni ca de Trans plan tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes, se
hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni-
da de hos pi ta lar aces sí vel.

Art. 1° Acres cen te-se ao Ca pí tu lo IV (Das Dis -
po si ções Com ple men ta res), da Lei nº 9.434, de 4 de
fe ve re i ro de 1997, o se guin te art. 13-A:

“Art. 13-A. É pro i bi da a al te ra ção da or -
dem dos no mes cons tan tes da Lis ta Úni ca
de Trans plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel
em qual quer uni da de hos pi ta lar pú bli ca ou
par ti cu lar aces sí vel em pra zo pro pí cio à re a-
li za ção do trans plan te, ex ce to nos ca sos de
in com pa ti bi li da de or gâ ni ca de fi ni da em re-
gu la men ta ção es pe cí fi ca.

§ 1º Sem pre que se fi zer in dis pen sá-
vel, o po der pú bli co de ve rá pro vi den ci ar
trans por te e in ter na ção hos pi ta lar em qual-
quer uni da de dis po ní vel para os ca sos de
trans plan te, a fim de que a or dem da Lis ta
Úni ca seja res pe i ta da.
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§ 2º To das as uni da des hos pi ta la res
in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes de ve rão for ne cer le i tos, equi pes mé -
di cas e de ma is re cur sos, des de que dis po-
ní ve is, para a re a li za ção de trans plan te
sem pre que hou ver ór gão para do a ção ao
pa ci en te em me lhor co lo ca ção no sis te ma
de Lis ta Úni ca.

§ 3º Os gas tos de cor ren tes de trans-
plan te re a li za do em con di ções ex cep ci o na is
se rão res sar ci dos pelo po der pú bli co, po-
den do ser es ta be le ci dos sis te mas de com-
pen sa ção de nú me ro de le i tos en tre os hos -

pi ta is e a ad mi nis tra ção do Sis te ma Úni co
de Sa ú de.”

Art. 2º Acres cen te-se à Ses são I (Dos Cri mes),
do Ca pí tu lo V (Das San ções Pe na is e Admi nis tra ti-
vas), da Lei nº 9.434, de 4 de fe ve re i ro de 1997, o se -
guin te dis po si ti vo:

“Art. 20-A. Alte rar a Lis ta Úni ca de
Trans plan tes, ex ce tu a das as hi pó te ses de
in com pa ti bi li da de or gâ ni ca.

Pena – de ten ção de dois a qua tro anos.”
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Sala da Co mis são,
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....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
– pre vi dên cia so ci al, pro te ção e de fe sa da sa ú de;

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

LEI Nº 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dis põe so bre a re mo ção de ór gãos,
te ci dos e par tes do cor po hu ma no para
fins de trans plan te e tra ta men to e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 13. É obri ga tó rio, para to dos os es ta be le ci-

men tos de sa ú de no ti fi car, às cen tra is de no ti fi ca ção,
cap ta ção e dis tri bu i ção de ór gãos da uni da de fe de ra-
da onde ocor rer, o di ag nós ti co de mor te en ce fá li ca fe -
i to em pa ci en tes por eles aten di dos.

CAPITULO V
Das San ções Pe na is E Admims tra ti vas

SEÇÃO I
Dos Cri mes

Art. 14. Re mo ver te ci dos, ór gãos ou par tes do
cor po de pes soa ou ca dá ver, em de sa cor do com as
dis po si ções des ta Lei:

Pena – re clu são, de dois a seis anos, e mul ta,
de 100 a 360 dias-mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do me di an te paga ou
pro mes sa de re com pen sa ou por ou tro mo ti vo tor pe:

Pena – re clu são, de três a oito anos, e mul ta,
de 100 a 150 dias-mul ta. § 2.0 Se o cri me é pra ti ca-
do em pes soa viva, e re sul ta para o ofen di do:

I – in ca pa ci da de para as ocu pa ções ha bi tu a is,
por mais de trin ta dias; 

II – pe ri go de vida;

III – de bi li da de per ma nen te de mem bro, sen ti-
do ou fun ção;

IV – ace le ra ção de par to:

Pena – re clu são, de três a dez anos, e mul ta,
de 100 a 200 dias-mul ta

§ 3º Se o cri me é pra ti ca do em pes soa viva e
re sul ta para o ofen di do:

I – Inca pa ci da de para o tra ba lho;

II – Enfer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen ti do ou 

fun ção;

IV – de for mi da de per ma nen te;

V – abor to:

Pena – re clu são, de qua tro a doze anos, e mul -
ta, de 150 a 300 dias-mul ta.

§ 4º Se o cri me é pra ti ca do em pes soa viva e
re sul ta mor te:

Pena – re clu são, de oito a vin te anos, e mul ta
de 200 a 360 dias-mul ta.

Art. 20. Pu bli car anún cio ou ape lo pú bli co em
de sa cor do com o dis pos to no art. 11:

Pena – mul ta, de 100 a 200 dias-mul ta.

SEÇÃO II
Das San ções Admi nis tra ti vas

Art. 21. No caso dos cri mes pre vis tos nos arts.
14,15,16 e 17, o es ta be le ci men to de sa ú de e as
equi pes mé di co-ci rúr gi cas en vol vi das po de rão ser
de sa u to ri za das tem po rá ria ou per ma nen te men te
pe las au to ri da des com pe ten tes.

§ 1º Se a ins ti tu i ção é par ti cu lar, a au to ri da de
com pe ten te po de rá mul tá-la em 200 a 360 dias-mul -
ta e, em caso de re in ci dên cia, po de rá ter suas ati vi-
da des sus pen sas tem po rá ria ou de fi ni ti va men te,
sem di re i to a qual quer in de ni za ção ou com pen sa-
ção por in ves ti men tos re a li za dos.

§ 2º  Se a ins ti tu i ção é par ti cu lar, é pro i bi da
de es ta be le cer con tra tos ou con vê ni os com en ti da-
des pú bli cas, bem como se be ne fi ci ar de cré di tos
ori un dos de ins ti tu i ções go ver na men ta is ou da que-
las em que o Esta do é aci o nis ta, pelo pra zo de cin -
co anos.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de-
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ral, e es ta be le ce nor mas para a con so li-
da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o-
na.

PARECER Nº 17, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2002
(Nº 2.2521/99, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o dia na ci o nal da água.

Re la to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves
Re la tor ad hoc: Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Edu ca ção, para
exa me, o Pro je to de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 58, de
2002 (nº 2.252, de 1999, na Casa de ori gem), que
es ta be le ce o dia 22 de mar ço como o “dia na ci o nal
da água”.

De au to ria do no bre De pu ta do Sér gio No va is,
a pro po si ção tra mi tou nas Co mis sões de De fe sa do
Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as; de Edu ca-
ção, Cul tu ra e Des por to; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, nas qua is
foi apro va da por una ni mi da de.

Dis tri bu í da com ex clu si vi da de a esta Co mis são
de Edu ca ção, a ela com pe te apre ci ar o mé ri to e os
as pec tos cons ti tu ci o na is da ma té ria.

Fin do o pra zo re gi men tal não fo ram ofe re ci das
emen das ao PLC nº 58, de 2002.

II – Aná li se

Toda ati vi da de eco nô mi ca e so ci al de pen de in -
ten sa men te da água, que é, no en tan to, re cur so fi ni to
e vul ne rá vel. Se gun do es ti ma ti vas da Orga ni za ção
das Na ções Uni das (ONU), cer ca de um ter ço dos pa -
í ses do mun do terá es cas sez per ma nen te de água já
no iní cio do sé cu lo XXI.

O pro je to de lei em exa me, ao ins ti tu ir uma
data para ce le brar o “dia na ci o nal da água”, ob je ti va
cons ci en ti zar a po pu la ção so bre a im por tân cia dos
re cur sos hí dri cos e a ur gên cia na con ser va ção e no
uso ra ci o nal des se bem – tan to do pon to de vis ta
quan ti ta ti vo como qua li ta ti vo —, de for ma a ga ran tir
sua ple na uti li za ção para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

Com esse pro pó si to, o au tor do pro je to, em
sua jus ti fi ca ção, re tra ta de for ma bas tan te fi de dig na
o qua dro de de gra da ção em que se en con tra gran -
de par te dos re cur sos hí dri cos do pla ne ta; com pro-
me ti dos pelo con tí nuo au men to po pu la ci o nal e ex -
ces si va de man da ori gi na da de exi gên ci as cres cen-
tes por ener gia e ali men tos; pelo uso e ocu pa ção
de sor de na da do solo; pelo des ma ta men to e as so re-
a men to dos cur sos d’água; e pela po lu i ção de cor-
ren te da uti li za ção in dis cri mi na da de fer ti li zan tes e
agro tó xi cos, do des pe jo de re je i tos in dus tri a is, do
lan ça men to de lixo e es go to do més ti co in na tu ra,
en tre ou tros fa to res.

Des se modo, ao ado tar me di da que con tri bui
para a cons ci en ti za ção e a edu ca ção am bi en tal, o
pro je to vem ao en con tro de man da men to ex pres so
pelo in ci so VI, § 1º, art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
verb is:

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio
am bi en te eco lo gi ca men te equi li bra do, bem
co mum do povo e es sen ci al à sa dia qua li da-
de de vida, im pon do-se ao po der pú bli co e à 
co le ti vi da de o de ver de de fen dê-lo e pre ser-
vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge ra ções.,

§ 10 Para as se gu rar a efe ti vi da de des -
se di re i to, in cum be ao po der pú bli co:

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

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal
em to dos os ní ve is de en si no e a cons ci en ti-
za ção pú bli ca para a pre ser va ção do meio
am bi en te; (Gri fo nos so.)

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

Ain da quan to aos as pec tos so bre os qua is
deve esta Co mis são se ma ni fes tar, o pro je to em
exa me obe de ce aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is com
res pe i to à com pe tên cia le gis la ti va da União, às atri -
bu i ções do Con gres so Na ci o nal e à le gi ti mi da de da
ini ci a ti va par la men tar.

III – Voto

Ten do em vis ta que a ma té ria pre en che os re -
qui si tos de cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de, além do 
seu ine quí vo co mé ri to, vo ta mos pela APROVAÇÃO
do Pro je to de Lei da Câ ma ra n0 58, de 2002.

Sala da Co mis são,

01906 Sá ba do  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL68     



Fe ve re i ro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  22 01907    69ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO  BRASIL

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

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambi en te

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon-
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

§ 1º – Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re-
i to, in cum be ao Po der Pú bli co:

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos
os ní ve is de en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para 
a pre ser va ção do meio am bi en te.
....................................................................................
....................................................................................

PARECER Nº 18, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 78,
de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori gem),
que al te ra  di spo si ti vos da Lei nº 5.517,
de 23 de ou tu bro de 1968, que dis põe so -
bre o exer cí cio da pro fis são de Mé di co
Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe de ral e 
cria os Con se lhos Fe de ra is e Re gi o na is
de Me di ci na Ve te ri ná ria.

Re la tor: Se na dor Be ni cio Sam pa io

l – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 78, de 2002, que
al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de ou tu bro
de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro fis são de 
Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe de ral e Re -
gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, de au to ria do De pu-
ta do Agne lo Qu e i roz, em seu art. 1º pro põe al te ra-

ções na men ci o na da lei para cri ar o Con se lho Re gi o-
nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to Fe de ral.

Em seu art. 2º mo di fi ca o ca put do art. 11 da Lei
nº 5.517, de 1968, que pas sa a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

Art. 11. A Ca pi tal da Re pú bli ca será
sede do Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve-
te ri ná ria, com ju ris di ção em todo o ter ri fó rio
na ci o nal, a ele su bor di na dos os Con se lhos
Re gi o na is, se di a dos nas ca pi ta is dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

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

O art 3º re vo ga o pa rá gra fo úni co do art. 11 e
as alí ne as a, b, c e d do art. 29, da Lei nº 5.517, de
23 de ou tu bro de 1968, en quan to o art. 4º de ter mi na
que ca be rá ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na Ve te ri-
ná ria pro ce der à or ga ni za ção e ins ta la ção do Con-
se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to
Fe de ral no pra zo de no ven ta dias a par tir da data de 
pu bli ca ção des ta Lei.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

Em sua jus ti fi ca ção o au tor do pro je to in for ma
que, quan do da pro mul ga ção da Lei nº 5.517, de 23
de ou tu bro de 1968, o nú me ro de ve te ri ná ri os no Dis -
tri to Fe de ral era bas tan te re du zi do, ten do es tes pro -
fis si o na is vin cu la ção di re ta com o Con se lho Fe de ral
de Me di ci na Ve te ri ná ria.

Atu al men te, além do nú me ro de ve te ri ná ri os em 
exer cí cio no Dis tri to Fe de ral ser ma i or do que em mu i-
tos es ta dos da Fe de ra ção, exis tem três fa cul da des de 
ve te ri ná ria, que de ve rão lan çar no mer ca do apro xi-
ma da men te 300 pro fis si o na is por ano.

Assim, a cri a ção do Con se lho Re gi o nal de Me -
di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to Fe de ral aten de rá me lhor
as ne ces si da des da clas se, per mi tin do aos pro fis si o-
na is uma atu a ção di re ta no ór gão fis ca li za dor.

Cabe ob ser var que o re fe ri do pro je to foi apro va-
do tan to na Co mis são de Tra ba lho, de Admi nis tra ção
e Ser vi ço Pú bli co quan to na Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção, em sua Casa de ori gem.

III – Voto

Di an te do ex pos to, re co men da mos a apro va ção do 
PLC nº 78, de 2002, nos ter mos em que se apre sen ta.

Sala da Co mis são,
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PARECER Nº 19, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bie o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 83, de 2OO2
(nº 4.169/2001, na Casa de ori gem), que
de no mi na ‘Ro do via Ormeo Jun que i ra Bo -
te lho tre cho da BR-120, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

l – Re la tó rio

O pro je to em pa u ta, ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, tem por ob je ti vo ho me na ge ar a fi gu ra de
Ormeo Jun que i ra Bo te lho, me di an te atri bu i ção de
seu nome ao tre cho da ro do via BR-120 com pre en di-
do en tre os mu ni cí pi os de Le o pol di na e Ca ta gua ses,
no Esta do de Mi nas Ge ra is.

O au tor da pro po si ção ini ci al na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Eli seu Re zen de, jus ti fi ca a ho me-
na gem me di an te apre sen ta ção do ex ten so cur rí cu lo
do ho me na ge a do, no qual se des ta ca o im por tan te
pa pel de sem pe nha do como en ge nhe i ro ci vil, em pre-
sá rio e po lí ti co, no de sen vol vi men to da Zona da Mata
Mi ne i ra.

Como De pu ta do Fe de ral, Omi eo Jun que i ra Bo -
tel lio teve atu a ção par ti cu lar men te re le van te para
con se guir, em 1965, o as fal tam~nto do tre cho da BR-
120 me di an te cuja de no mi na ção se pre ten de ho me-
na geá-lo.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o pro je to re ce beu
pa re cer fa vo rá vel das Co mis sões de Vi a ção e Trans -
por tes e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção. Ante 
a ine xis tên cia de re cur so para o Ple ná rio, foi o pro je to
de fi ni ti va men te apro va do e en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral.

Re ce bi do nes sa Casa em 7 de agos to de 2002,
o pro je to foi dis tri bu í do a esta Co mis são de Edu ca ção
(CE).

Não fo ram ofe re ci das emen das.

II – Aná li se

A de no mi na ção de vias e es ta ções ter mi na is do
Pla no Na ci o nal de Vi a ção é re gi da pela Lei n0 6.682,
de 1979. Esta de ter mi na que “as es ta ções ter mi na is,
obras-de-arte ou tre chos de via do sis te ma na ci o nal
de trans por te te rão a de no mi na ção das lo ca li da des
em que se en con frem, cru zem ou in ter li guem, con so-
an te a no men cla tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o-
nal de Vi a ção” (art. lo).

Admi te-se, en tre tan to, que es ta ção ter mi nal,
obra-de-arte ou tre cho de via pos sa ter, su ple ti va-
men te, a de sig na ção de um fato his tó ri co ou de nome
de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te ser vi-
ço à Na ção ou à Hu ma ni da de (art. 20). A pro po si ção
aten de, por tan to, os pre ce i tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de.

As in for ma ções ofe re ci das pelo au tor da pro po-
si ção na Câ ma ra dos De pu ta dos de mons tram o mé ri-
to do ho me na ge a do, jus ti fi can do ple na men te a apro -
va ção do pro je to.

lll – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção to tal do
PLC nº 83, de 2002.

Sala da Co mis são, Pre si den te, Se na dor Fran-
ce li no Pe re i ra, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do PIa no Na ci-
o nal,  de Vi a ção 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 es ta ções ter mi na is, obras de arte ou

tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te -
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con-
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla-
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal  de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to neste 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór -
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.

Art. 2º  Me di ante lei es pe ci al, e ob ser va da a re -
gra es ta be le ci da no ar ti go an te ri or, uma es ta ção ter -
mi nal, obra de arte ou tre cho de via po de rá ter, su ple-
ti va men te, a de sig na ção de um fato histórico ou de
nome de pes soa fa le ci da que haja pres ta do re le van te
ser vi ço à na ção ou à hu ma ni da de.

Art. 3º São man ti das as de no mi na ções de es ta-
ções ter mi na is, obras de arte e tre chos de via apro va-
das por lei.

Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias, es ta be le cen do, in -
clu si ve, o Iní cio de sua exe cu ção.

Art. 5º Esta Lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
– João Baptlsta de Flgue i re do – Pre si den te da Re -
pú bli ca. – Eli seu Resende.
....................................................................................

PARECER Nº 20, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre a
Indi ca ção nº 6, de 2002, que su ge re à Co -
mis são  de Edu ca ção de es tu dos vi san do
a cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral do
Oes te Ca ta ri nen se (UFOESTE).

l – Re la tó rio

A in di ca ção nº 6, de 2002) tem como pro pó si to
su ge rir à Co mis são de Edu ca ção es tu do para a cri a-
ção da Uni ver si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se
(UFOESTE), no Esta do de San ta Ca ta ri na.

Na jus ti fi ca ção, o au tor da pro pos ta des ta ca ca -
rac te rís ti cas dos ha bi tan tes da re gião que, em gran de
par te, des cen dem de imi gran tes. Nas em pre sas fa mi-
li a res ali pre do mi nan tes, os fi lhos par ti ci pam jun ta-
men te com seus pais das ati vi da des pro du ti vas.

Res sal ta, ain da, que o Esta do de San ta Ca ta ri-
na con ta ape nas com uma uni ver si da de fe de ral si tu a-
da em Flo ri a nó po lis. Como a dis tân cia mé dia do Oes -
te Ca ta ri nen se para a ca pi tal do es ta do é de 500 km,
toma-se di fi cil o des lo ca men to dos jo vens que de se-
jam ter aces so a cur sos de ní vel su pe ri or gra tu i tos e
de qua li da de.

Por essa ra zão, seus ha bi tan tes re i vin di cam a
cri a ção de uma uni ver si da de fe de ral na que la re gião,
de modo a con tri bu ir para o de sen vol vi men to so ci o e-
co nômt co lo cal e fa ci li tar a per ma nên cia dos jo vens já 
in se ri dos no mer ca do de tra ba lho.

II – Aná li se

Para pro mo ver o de sen vol vi men to e su pe rar as
de si gual da des so ci a is e re gi o na is, o Bra sil pre ci sa
dis por de um sis te ma de en si no su pe ri or de mo crá ti co
e abran gen te.

O al can ce des sa meta re quer, so bre tu do, a am -
pli a ção do aces so às ins ti tu i ções pú bli cas de edu ca-
ção su pe ri or.

A de man da por edu ca ção su pe ri or vem cres-
cen do nos úl ti mos anos e ten de a au men tar ain da
mais em con se qüên cia da ex pan são do en si no mé-
dio. No cor ren te ano, 2 mi lhões de alu nos es ta rão
con clu in do esse ní vel de en si no e se rão pro vá ve is
can di da tos a va gas no en si no su pe ri or.

Para aten der à ex pan são da de man da, o Po der
Pú bli co tem es ti mu la do a am pli a ção da rede pri va da e,
ao mes mo tem po, cer ce a do o cres ci men to da rede pú bli-
ca. Com efe i to, as ins ti tu i ções pri va das de têm 67% das
ma trí cu las no en si no su pe ri or. Os res tan tes 33% das ma -
trí cu las es tão nas ins ti tu i ções pú bli cas, ca ben do às uni -
ver si da des fe de ra is ape nas 18% des se per cen tu al.

As me di das ado ta das pelo Mi nis té rio da Edu ca ção
para o en si no su pe ri or ge ram re sul ta dos in de se já ve is,
por que a ini ci a ti va pri va da co bra men sa li da des ele va das
pe los cur sos que ofe re ce, e quem os fre qüen ta, em gran -
de par te, são alu nos de me nor po der aqui si ti vo que não
con se guem va gas na rede pú bli ca. Os pro gra mas de fi -
nan ci a men to dis po ní ve is são in su fi ci en tes para aten der
à de man da dos uni ver si tá ri os que não dis põem de re cur-
sos para pa gar as men sa li da des es co la res.

Con vém res sal tar, ain da, que as uni ver si da des
pú bli cas, além de se ca rac te ri za rem como cen tros de
for ma ção de pro fis si o na is al ta men te qua li fi ca dos, são 
as que mais con tri bu em para a ino va ção nas áre as ci -
en tí fi ca, tec no ló gi ca, hu ma na, ar tís ti ca e cul tu ral.

O co nhe ci men to ali ge ra do pode con tri bu ir para au -
men tar o bem-es tar e a qua li da de de vida da po pu la ção.

Cum pre, por tan to, ques ti o nar as me di das res tri-
ti vas que vêm sen do ado ta das para es sas ins ti tu i ções
e bus car op ções que pe mi i tam am pli ar o aces so dos
jo vens à edu ca ção su pe ri or pú bli ca que leve em con ta
as ne ces si da des e po ten ci a li da des re gi o na is.

01912 Sá ba do  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL74     



Por tan to, a re a li za ção de es tu dos para a cri a ção
da Uni ver si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se
(UFOESTE) é uma ini ci a ti va opor tu na que per mi ti rá
cu i da do sa aná li se so bre as pos si bi li da des de am pli a-
ção e me lhor dis tri bu i ção ge o grá fi ca do en si no su pe-
ri or pú bli co e gra tu i to em nos so Pais.

III – Voto

Ante o ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va ção
da Indi ca ção n0 6, de 2002.

Sala da Co mis são,
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PARECER Nº 21, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça, so bre o Re que ri men to nº 248, de
2002, de ini ci a ti va da Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le, que so li ci ta ao Mi nis-
tro de Esta do da Fa zen da a re mes sa de
có pia do re la tó rio da au di to ria, re a li za da
pelo Ban co Cen tral do Bra sil, que em ba-
sou o pro ces so de sa ne a men to do Ban co
do Esta do do Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 248, de 2002 – Se na do Fe -
de ral, ora sub me ti do ao exa me da Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça, so li ci ta ao Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da a re mes sa de có pia do re la tó rio da au di-
to ria, re a li za da pelo Ban co Cen tral do Bra sil (BCB),
que em ba sou o pro ces so de sa ne a men to do Ban co
do Esta do do Ce a rá.

O aci ma ci ta do re que ri men to é re sul tan te do
Re que ri men to nº 13 da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le (CFC), de 2002, apre sen ta do, em 25 de
abril, pelo Se na dor Wel ling ton Ro ber to. Apro va da por
aque la Co mis são, a pro po si ção foi en ca mi nha da à
Mesa do Se na do Fe de ral, a qual a re nu me rou, em 13
de maio, e a dis tri bu iu, no dia se guin te, ao Se na dor
Edi son Lo bão para que fos se re la ta da.

Na re u nião da Mesa de 29 de maio, o re la tor
apre sen tou o Pa re cer nº 493, de 2002, ma ni fes tan-
do-se pela apro va ção do re que ri men to, no que foi
acom pa nha do pe los de ma is pre sen tes. Apro va do o
pa re cer, a Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do Fe de ral ex -
pe diu o Ofí cio nº 548 – SF, de 4 de ju nho, en de re ça do
ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, en ca mi nhan do o
re que ri men to da CFC.

Por meio do Avi so nº 408 – MF, de 5 de ju lho,
acom pa nha do do Ofí cio Di ret – 2002/1.862, de 27 de
ju nho, do BCB, o Mi nis tro co mu ni cou que as in for ma-
ções re que ri das não po de ri am ser pres ta das em de -
cor rên cia da não-ob ser vân cia do que dis põe o § 2º do 
art. 4º da Lei Com ple men tar nº 105, de 10 de ja ne i ro
de 2001, por tra tar-se de as sun to pro te gi do pelo ins ti-
tu to do si gi lo ban cá rio.

Em 1º de agos to, o re que ri men to da CFC e o
cor res pon den te avi so do Mi nis té rio da Fa zen da fo ram
en ca mi nha dos pela Mesa à Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça (CCJ) para que fos se emi ti do pa re cer.
Ini ci al men te fi xa do em duas re u niões or di ná ri as, o

pra zo foi pos te ri or men te pror ro ga do por igual pe río do
pelo Ofi cio nº 160/02 – Pre si dên cia/CCJ, de 30 de ou -
tu bro.

II – Aná li se

Os pro ce di men tos ado ta dos pela CFC e pela
Mesa en con tram am pa ro no § 2º do art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (CF), al te ra da pela Emen da Cons ti tu ci-
o nal de Re vi são nº 2, de 1994, o qual es ti pu la que as
Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de-
ral po dem en ca mi nhar pe di dos es cri tos de in for ma-
ções aos Mi nis tros de Esta do ou qua is quer ti tu la res
de ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia
da Re pú bli ca.

Co e ren te men te com o or de na men to cons ti tu ci-
o nal, o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral (RISF)
de ter mi na, na alí nea a do in ci so I do art. 215, que os
re que ri men tos de in for ma ção de pen dem so men te de
de ci são da Mesa.

O RISF, no en tan to, não dis tin gue as in for ma-
ções de na tu re za ge né ri ca das in for ma ções res guar-
da das pelo prin ci pio da in vi o la bi li da de da in ti mi da de
das pes so as, como es ta be le ci do pelo in ci so X do art.
5º da CF, sen do que o si gi lo ban cá rio, con for me sus -
ten ta o Mi nis tro Car los Vel lo so, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral (STF), no RECR 215.301/CE, “é es pé cie de
di re i to à pri va ci da de que a CF con sa gra, art. 5º X”
(Diá rio da Jus ti ça, de 28 de maio de 1999).

Por tan to, im põe-se in ter pre tar a com pe tên cia
ins cri ta no § 2º do art. 50 da CF à luz do im pe di men to
cons tan te do in ci so X do art. 5º para que os re que ri-
men tos do Po der Le gis la ti vo te nham ple na efi cá cia.

Espe ci fi ca men te acer ca das ins ti tu i ções fi nan-
ce i ras, é pre ci so ob ser var os di ta mes da Lei Com ple-
men tar nº 105/2001. Con for me o art 1º des ta lei, as
ins ti tu i ções em ques tão, in clu in do os ban cos co mer ci-
a is, de vem con ser var si gi lo so bre suas ope ra ções ati -
vas e pas si vas. O art. 2º, por sua vez, es ten de o de ver
do si gi lo ao Ban co Cen tral em re la ção às ope ra ções
que re a li ze e às in for ma ções que ob te nha no exer cí-
cio de suas atri bu i ções.

Como as au di to ri as do Ban co Cen tral, na con di-
ção de ór gão su per vi sor do sis te ma fi nan ce i ro na ci o-
nal, são emi nen te men te con tá bil-fi nan ce i ras, é ra zoá-
vel con clu ir que os re la tó ri os re sul tan tes es tão sal va-
guar da dos pelo man da men to le gal ex pos to aci ma.

O art. 4º da já ci ta da Lei Com ple men tar nº
105/2001, po rém, pre vê que o Po der Le gis la ti vo po -
de rá re que rer in for ma ções e do cu men tos si gi lo sos
que fo rem ne ces sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti-
vas com pe tên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is. Para isso,
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con for me dis põe o § 2º do ar ti go em ques tão, bas ta
que as so li ci ta ções se jam apro va das pelo Ple ná rio da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou de co -
mis são par la men tar de in qué ri to.

Con se qüen te men te, ape nas a apro va ção do
Re que ri men to ri2 248, de 2002, pelo Ple ná rio do Se -
na do Fe de ral per mi ti rá a ob ten ção de uma res pos ta
sa tis fa tó ria.

Res sal te-se que, en tre as Ações Di re tas de
Incons ti tu ci o na li da de atu al men te em cur so con tra a
Lei Com ple men tar 105/2001 e dis po si ti vos cor re i a tos
(ADJNs 2.406/DF 2.397/DF, 2.390/DF, 2.389/DF e
2.386/DF), não fo ram ob ser va das con tes ta ções às
prer ro ga ti vas do Po der Le gis la ti vo ins cri tas na lei em
ques tão.

Des sa for ma, não pa re ce que o re en vio do Re -
que ri men to ri2 248, de 2002, após ter sido apre ci a do
pelo Ple ná rio, cor ra o ris co de ser afe ta do ne ga ti va-
men te por uma hi po té ti ca de cla ra ção de in cons ti tu ci-
o na li da de pelo STF.

III – Voto

Em face do ex pos to, voto pelo re en ca mi nha-
men to do Re que ri men to n2 248, de 2002, à Mesa do
Se na do Fe de ral para apre ci a ção pelo Ple ná rio, nos
ter mos do ca put do art. 215 do RISF, como de ter mi na
o § 22 do art. 42 da Lei Com ple men tar 105/2001.

Sala da Co mis são, Lú cio Alcân ta ra – Ber nar-
do Ca bral, Pre si den te –, Ri car do San tos, Re la tor
“Ad Hoc”– Anto nio Car los Jú ni or – Amir Lan do –
Osmar Dias – José Edu ar do Du tra – Bel lo Par ga –
João Alber to Sou za – Olivir Ga bar do – Ca sil do
Mal da ner – José Fo ga ça – Wel ling ton Ro ber to.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to á vida, à li ber da de, à igual da de, àse -
gu ran ça e á pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

....................................................................................
X – são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da,

a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i-
to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor-
ren te de sua vi o la ção;

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

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
de Re vi são n0 2, de 7-6-94:

“Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas Co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vía men te de ter mi na do, im por-
tan do cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem jus -
ti fi ca ção ade qua da.”
....................................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
de Re vi são nº 2, de 7-6-94:

“§ 2º  As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não – aten di men to, no pra zo de trin ta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.”
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Dis põe so bre o si gi lo das ope ra ções
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Art. 1º As ins ti tu i ções fi nan ce i ras con ser va rão
si gi lo em suas ope ra ções ati vas e pas si vas e ser vi ços
pres ta dos.

§ 1º São con si de ra das ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
para os efe i tos des ta Lei Com ple men tar:

l – os ban cos de qual quer es pé cie;
II – dis tri bu i do ras de va lo res mo bi liá ri os;
III – cor re to ras de câm bio e de va lo res mo bi liá ri os;
IV – so ci e da des de cré di to, fi nan ci a men to e in -

ves ti men tos;
V – so ci e da des de cré di to imo bi liá rio;
VI – ad mi nis tra do ras de car tões de cré di to;
VII – so ci e da des de ar ren da men to mer can til;
VIII – ad mi nis tra do ras de mer ca do de bal cão or -

ga ni za do;
IX – co o pe ra ti vas de cré di to;
X – as so ci a ções de pou pan ça e em prés ti mo;
XI – bol sas de va lo res e de mer ca do ri as e fu tu-

ros;
XII – en ti da des de fi quí da ção e com pen sa ção;
XIII – ou tras so ci e da des que, em ra zão da na tu-

re za de suas ope ra ções, as sim ve nham a ser con si-
de ra das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal.
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§ 2º As em pre sas de fo men to co mer ci al ou fac -
to ring, para os efe i tos des ta Lei Com ple men tar, obe -
de ce rão às nor mas apli cá ve is às ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras pre vis tas no § 12.

§ 3º Não cons ti tui vi o la ção do de ver de si gi lo:
l – a tro ca de in for ma ções en tre ins ti tu i ções fi -

nan ce i ras, para fins ca das tra is, in clu si ve por in ter mé-
dio de cen tra is de ris co, ob ser va das as nor mas ba i xa-
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

II – o for ne ci men to de in for ma ções cons tan tes
de ca das tro de emi ten tes de che ques sem pro vi são
de fun dos e de de ve do res ina dim plen tes, a en ti da des
de pro te ção ao cré di to, ob ser va das as nor mas ba i xa-
das pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e pelo Ban co
Cen tral do Bra sil;

III – o for ne ci men to das in for ma ções de que tra -
ta o § 2º do art. 11 da Lei n0 9.311,  de 24 de ou tu bro
de 1996;

IV – a co mu ni ca ção, às au to ri da des com pe ten-
tes, da prá ti ca de ilí ci tos pe na is ou ad mi nis tra ti vos,
abran gen do o for ne ci men to de in for ma ções so bre
ope ra ções que en vol vam re cur sos pro ve ni en tes de
qual quer prá ti ca cri mi no sa;

V – a re ve la ção de in for ma ções sí gi lo sas com o
con sen ti men to ex pres so dos in te res sa dos;

VI – a pres ta ção de in for ma ções nos ter mos e
con di ções es ta be le ci dos nos ar ti gos 22, 32, 42, 52,
62, 72 e 9 des ta Lei Com ple men tar.

§ 4º A que bra de si gi lo po de rá ser de cre ta da,
quan do ne ces sá ria para apu ra ção de ocor rên cia de
qual quer ilí ci to, em qual quer fase do in qué ri to ou do pro -
ces so ju di ci al, e es pe ci al men te nos se guin tes cri mes:

l – de ter ro ris mo;
II – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-

tes ou dro gas afins;
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 a sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VI – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca;
VII – con tra a or dem trí bu tá ria e a pre vi dên cia

so ci al;
VIII – la va gem de di nhe i ro ou ocul ta ção de bens, 

di re i tos e va lo res;
IX – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa.
Art. 2º O de ver de si gi lo é ex ten si vo ao Ban co

Cen tral do Bra sil, em re la ção às ope ra ções que re a li-
zar e às in for ma ções que ob ti ver no exer cí cio de suas
atri bu i ções.

§ 1º O si gi lo, in clu si ve quan to a con tas de de pó-
si tos, apli ca ções e in ves ti men tos man ti dos em ins ti tu-
i ções fi nan ce i ras, não pode ser opos to ao Ban co Cen -
tral do Bra sil:

I – no de sem pe nho de suas fun ções de fis ca li za-
ção, com pre en den do a apu ra ção, a qual quer tem po, de
ilí ci tos pra ti ca dos por con tro la do res, ad mi nis tra do res,
mem bros de con se lhos es ta tu tá ri os, ge ren tes, man da-
tá ri os e pre pos tos de ins ti tu i ções fi nan ce i ras;

II – ao pro ce der a in qué ri to em ins ti tu i ção fi nan-
ce i ra sub me ti da a re gi me es pe ci al.

§ 2º As co mis sões en car re ga das dos in qué ri tos
a que se re fe re o in ci so II do § 1º po de rão exa mi nar
qua is quer do cu men tos re la ti vos a bens, di re i tos e
obri ga ções das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, de seus con -
tro la do res, ad mi nis tra do res, mem bros de con se lhos
es ta tu tá ri os, ge ren tes, man da tá ri os e pre pos tos, in-
clu si ve con tas cor ren tes e ope ra ções com ou tras ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se à Co mis-
são de Va lo res Mo bi liá ri os, quan do se tra tar de fis ca li-
za ção de ope ra ções e ser vi ços no mer ca do de va lo-
res mo bi liá ri os, in clu si ve nas ins ti tu i ções fi nan ce i ras
que se jam com pa nhi as aber tas.

§ 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, em suas áre as de com pe tên cia,
po de rão fir mar con vê ni os:

I – com ou tros ór gãos pú bli cos fis ca li za do res de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ob je ti van do a re a li za ção de
fis ca li za ções con jun tas, ob ser va das as res pec ti vas
com pe tên ci as;

II – com ban cos cen tra is ou en ti da des fis ca li za-
do ras de ou tros pa í ses, ob je ti van do:

a) a fis ca li za ção de fi li a is e sub si diá ri as de ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras es tran ge i ras, em fun ci o na men to
no Bra sil e de fi li a is e sub si diá ri as, no ex te ri or, de ins -
ti tu i ções fi nan ce i ras bra si le i ras;

b) a co o pe ra ção mú tua e o in ter câm bio de in for-
ma ções para a in ves ti ga ção de ati vi da des ou ope ra-
ções que im pli quem apli ca ção, ne go ci a ção, ocul ta ção
ou trans fe rên cia de ati vos fi nan ce i ros e de va lo res
mo bi liá ri os re la ci o na dos com a prá ti ca de con du tas
ilí ci tas.

§ 5º O de ver de si gi lo de que tra ta esta Lei Com -
ple men tar es ten de-se aos ór gãos fis ca li za do res men -
ci o na dos no § 4º e a seus agen tes.

§ 6º O Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os e os de ma is ór gãos de fis ca li za-
ção, nas áre as de suas atri bu i ções, for ne ce rão ao
Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras —
COAF, de que tra ta o art. 14 da Lei nº 9.613, de 0 de
mar ço de 1998, as in for ma ções ca das tra is e de mo vi-
men to de va lo res re la ti vos às ope ra ções pre vis tas no
in ci so I do art. 11 da re fe ri da Lei.
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..........................................................................
Art. 4º O Ban co Cen tral do Bra sil e a Co mis são

de Va lo res Mo bi liá ri os, nas áre as de suas atri bu i ções,
e as ins ti tu i ções fi nan ce i ras for ne ce rão ao Po der Le -
gis la ti vo Fe de ral as in for ma ções e os do cu men tos si -
gi lo sos que, fun da men ta da men te, se fi ze rem ne ces-
sá ri os ao exer cí cio de suas res pec ti vas com pe tên ci as
cons ti tu ci o na is e le ga is.

§ 1º As co mis sões par la men ta res de in qué ri to,
no exer cí cio de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal e le -
gal de am pla in ves ti ga ção, ob te rão as in for ma ções e
do cu men tos si gi lo sos de que ne ces si ta rem, di re ta-
men te das ins ti tu i ções fi nan ce i ras, ou por in ter mé dio
do Ban co Cen tral do Bra sil ou da Co mis são de Va lo-
res Mo bi liá ri os.

§ 2º As so li ci ta ções de que tra ta este ar ti go de -
ve rão ser pre vi a men te apro va das pelo Ple ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, ou do
ple ná rio de suas res pec ti vas co mis sões par la men ta-
res de in qué ri to.

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

PARECER Nº 22, DE 2003

Da Co missão de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Pe ti ção nº 6, de
2002, que su ge re vi a bi li da de de pror ro ga-
ção do pra zo de vi gên cia da Lei nº 10.406,
de 10 de ja ne i ro de 2002, ins ti tu i do ra do
novo Có di go Ci vil.

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

l – Re la tó rio

De con for mi da de com as nor mas re gi men ta is,
vem à de li be ra ção da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus -
ti ça e Ci da da nia a Pe ti ção nº 6, de 2002, di ri gi da ao
Pre si den te do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na ci-
o nal, Se na dor Ra mez Te bet, pelo Co or de na dor do
Cen tro de Apo io Ope ra ci o nal das Pro mo to ri as de
Jus ti ça da Infân cia e da Ju ven tu de do Mi nis té rio Pu -
bli co do Esta do de São Pa u lo – Pro cu ra dor de Jus ti ça
José Luis Alic ke, su ge rin do que “se con si de re a vi a bi-
li da de de pror ro ga ção da va ca tio le gis da Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002”, ins ti tu i do ra do
novo Có di go Ci vil, com obri ga to ri e da de ain da por ini -
ci ar por que fi xa da para um ano após a sua pu bli ca-
ção, “a fim de per mi tir-se a dis cus são se re na de seus
dis po si ti vos mais po lê mi cos e das re for mas já ima gi-
na das”.

2. A pre sen te pe ti ção ar ra zoa o seu in ten to, ale -
gan do pre ci pi ta ção dos tra ba lhos de aper fe i ço a men to
da obra ju rí di ca re a li za da em ra zão da exi güi da de do
tem po re ser va do à va ca tio le gis. E as sim se ma ni fes ta:

(..) a ta re fa de le gis lar ne ces si ta da
dis cus são ju rí di ca, não só como um im pe ra-
ti vo mo ral de ci da da nia, se não por que o
ope ra dor do Di re i to tem o de ver, em cer tas
oca siões, de aban do nar a ne u tra li da de para 
de fen der pos tu ras que bus quem as so lu-
ções mais equâ ni mes. Sur gin do no atu al
am bi en te de mo crá ti co um novo Có di go Ci vil,
era na tu ral a pro fu são de ini ci a ti vas, ori gi na-
das nos mais dfe ren tes se to res da so ci e da-
de bra si le i ra, ten den tes a al te rar a re cém
san ci o na da Codi fi ca ção.

(..) a mass iva al te ra ção de dis po si ti-
vos do Có di go Ci vil, às vés pe ras de sua ina -
u gu ra ção, pa re ce tão ar ro ja da quan to a vi-
gên cia da nova Lei. As re for mas pon tu a is
fal ta ria, como vem fal tan do ao pró prio Có di-
go, um mí ni mo de ma tu ra ção.

Não se quer, como é evi den te, que a
va cân cia se es ten da de modo des me di do.
Mas pa re ce soar mais pru den te o alar ga-
men to da que le pra zo, que con ce de ria à so -
ci e da de uma opor tu ni da de de re fle xão pro-
fun da, apta mes mo a de pu rar a re cen te Lei.

3. A pe ti ção che ga à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia para apre ci a ção, nos ter-
mos do art. 101, V, do Re gi men to Inter no.

II – Aná li se

4. Com ful cro no art. 101, 1, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia com pe te opi nar so bre a cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de das ma té ri as que
lhe fo rem sub me ti das por de li be ra ção do Ple ná rio, por
des pa cho da Pre si dên cia, por con sul ta de qual quer co -
mis são, ou quan do em vir tu de des ses as pec tos hou ver
re cur so de de ci são ter mi na ti va de co mis são para o Ple -
ná rio. Vá li do, por tan to, sob o as pec to re gi men tal, o en -
ca mi nha men to dado à pe ti ção em exa me.

5. Qu an to ao mé ri to, a su ges tão nela con ti da
não en con tra qual quer óbi ce de or dem cons ti tu ci o nal,
nem de na tu re za ju ri di ca.

6. Efe ti va men te, o novo Co dex ain da se en con-
tra em pe río do de va ca tio le gis, uma vez pre vis ta sua
vi gên cia para um ano após a data da pu bli ca ção, que
ocor reu em 11 de ja ne i ro do ano em cur so, pas sí vel,
por tan to, de am pli a ção.

7. O de fe ri men to da pe ti ção em exa me, to da via,
es bar ra na aná li se de sua opor tu ni da de e con ve niên-
cia, ali a da às di fi cul da des do ca mi nho que, ne ces sa ri-
a men te, deve ser se gui do para o aten di men to da pre -
ten são, na atu al con jun tu ra.
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8. Enten de mos a pre o cu pa ção dos es tu di o sos do
Di re i to e enal te ce mos a ini ci a ti va de su ge rir a pror ro ga-
ção do tem po es ti pu la do para va cân cia da Lei n0
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002, que ins ti tui o novo Có -
di go Ci vil, pre vis to o seu ter mo para 11 de ja ne i ro pró xi-
mo, quan do, sal vo dis po si ção em con trá rio, pas sa rá a
ser obri ga tó ria para to dos os ci da dãos.

9. O Có di go Ci vil é um dos ins tru men tos que o
Esta do põe àdis po si ção dos ci da dãos a fim de di zer o
di re i to e re ger-lhes os com por ta men tos, com vis tas à
fi xa ção de con du tas, dis tri bu i ção da Jus ti ça e pre ser-
va ção da paz so ci al. E, em sín te se, o con jun to de nor -
mas e pre ce i tos de ca rá ter ge ral, que re gu la os di re i-
tos e obri ga ções de or dem pri va da con cer nen tes às
pes so as, aos bens e às suas re la ções. Na fra se la pi-
dar do ju ris ta Mi guel Re a le, é a pró pria “cons ti tu i ção
do ho mem co mum”’.

10. Abri ga, as sim, nu me ro sas e di ver si fi ca das
ma té ri as, cor res pon den tes a nor mas ge ra is de Di re i-
to, ao Di re i to das Obri ga ções, ao Di re i to de Empre sa,
ao Di re i to das Co i sas, ao Di re i to de Fa mí lia e ao Di re i-
to das Su ces sões.

11. Di an te da vas ti dão dos te mas ali tra ta dos, é
na tu ral que, uma vez edi ta do um novo or de na men to
de ta ma nha pro por ção, de sen ca de ie-se por toda a
Na ção mo vi men tos va ri a dos no sen ti do de pro cla mar
a di vul ga ção do con te ú do que pas sa a ser obri ga tó rio
e dis cu tir as no vas re gras com por ta men ta is com vis -
tas ao apri mo ra men to das dis po si ções, nem sem pre
unâ ni mes na con cep ção da co mu ni da de ju rí di ca.

12. Assim, é ple na men te de fen sá vel que, ao
com pro mis so de am plo de ba te per se gui do por to dos
os seg men tos en vol vi dos com a cons tru ção do novo
Co dex, se deve so mar o da mais am pla di vul ga ção,
para me lhor en ten di men to e apli ca bi li da de, e tam bém
com vis tas ao aper fe i ço a men to do novo or de na men to
ju rí di co ci vil pá trio pres tes a en trar em vi gên cia.

13. É opor tu no in for mar que o Po der Le gis la ti-
vo con ti nua aten to ao seu pa pel de co la bo ra dor no
apri mo ra men to da obra re a li za da. Tan to que, na Câ -
ma ra Fe de ral, sua Ou vi do ria Par la men tar e a Ter ce i-
ra Se cre ta ria aca bam de pro mo ver a se gun da eta pa
do Se mi ná rio “Novo Có di go Ci vil: o que muda na
vida do ci da dão”, com a par ti ci pa ção de es pe ci a lis-
tas das di ver sas áre as, além da pre sen ça dos par la-
men ta res en vol vi dos com o tema.

14. Vale sa li en tar, prin ci pal men te, o es for ço le -
gis la ti vo na bus ca do aper fe i ço a men to da obra, me di-
an te pro je tos que tra mi tam pelo Con gres so Na ci o nal,
com pri o ri da de má xi ma, com o in tu i to de con se guir
apro va ção mes mo an tes de en trar em vi gor a lei em
va ca tio le gis. São eles: no Se na do Fe de ral, PLS nº
59, PLS nº 143, PLS nº 148 e PLS nº 215, to dos de
2002; na Câ ma ra dos De pu ta dos, PL nº 6.315, PL nº
6.350, PL nº 6.613, o Pro je to de Lei nº 6.960, de 12 de 

ju nho de 2002² (de au to ria do De pu ta do Ri car do Fi u-
za — re la tor do Pro je to de Có di go Ci vil na Câ ma ra
Fe de ral em seu mo men to fi nal), PL nº 7.070, PL nº
7.122, PL nº 7.160 e PL nº 7.312 (es tes dois tam bém
de au to ria do De pu ta do Ri car do Fi u za), to dos de
2002. Ne nhum de les pro põe a am pli a ção de sua va-
ca tio le gis, pre vis ta no art. 2.044.

15. O pró prio De pu ta do Ri car do Fi u za tem-se
ma ni fes ta do con trá rio à mu dan ça da data de vi gên cia
do novo Có di go Ci vil, en ten den do que a exis tên cia
dos pro je tos de al te ra ção não in vi a bi li za a en tra da em 
vi gor da Lei, já que são con si de ra dos como aper fe i ço-
a men tos a uma le gis la ção que é com ple ta e tem to -
das as con di ções de fun ci o nar (Jor nal Va lor Eco nô-
mi co, 22-11-2002)

16. Assim, a pró pria Lei pre vê es pa ço de tem po
con si de rá vel, ao es ta be le cer:

Art. 2.044. Este Có di go en tra rá em vi-
gor 1 (um) ano após a sua pu bli ca ção.

17. Acres cen te-se que a for ma de se al can çar o
ob je ti vo da pe ti ção em exa me há de ser, por im pe ra ti-
vo cons ti tu ci o nal, tão-so men te atra vés de pro ces so
le gis la ti vo.

18. Efe ti va men te, em 11 de ja ne i ro de 2002, a
so ci e da de bra si le i ra foi agra ci a da com a pu bli ca ção,
no Diá rio Ofi ci al da União, da Lei nº 10.406, de 10 de
ja ne i ro de 2002.

1 Vide Pro nun ci a men to do ju ris ta Mi guel Re a le em de fe sa do
Pro je to na Co mis são Espe ci al do Se na do, em 30-5-95, e cons -
tan te de no tas ta qui grá fi cas.

19. Fru to do tra ba lho ár duo e pro fí cuo de Co mis-
são Espe ci al de ju ris tas co or de na da pelo in sig ne
mes tre Mi guel Re a le na sua ori gem, am pla men te dis -
cu ti do pelo Po der Le gis la ti vo num pro ces so le gis la ti-
vo que ca mi nhou por qua se três dé ca das, veio o Có -
di go Ci vil, no ini cio do Novo Mi lê nio, subs ti tu ir o já ve -
tus to Di plo ma Le gal de 1916, da la vra ori gi ná ria do
emi nen te ju ris ta Cló vis Be vi lá qua. E, ao ser edi ta do,
re gu lou a sua obri ga to ri e da de para um ano após a
sua pu bli ca ção (art. 2.044).

2”Novo Có di go Ci vil Pode Ter 188 Arti gos Mo di fi ca dos”, Jor nal da 
Câ ma ra, Ano 4, nº 854, Bra sí lia, sex ta-fe i ra, 27 de se tem bro de
2002, pá gi nas 1 e 3.

20. É cer to que a Lei é o re sul ta do, a con cre ti za ção,
no pla no prá ti co, da con du ta do Esta do-le gis la dor3.

21. O pro ces so de for ma ção das leis com pre-
en de a ini ci a ti va, a dis cus são, a vo ta ção, a san ção,
a pro mul ga ção e a pu bli ca ção.
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22. Com esta úl ti ma eta pa, al can ça-se efe i to
ju rí di co da mais alta sig ni fi cân cia: a pre sun ção ju rí-
di ca de co nhe ci men to da lei, atra vés da ciên cia do
ato pro mul ga tó rio, que de cor re do ato de pu bli car,
mes mo ha ven do um pra zo es ta be le ci do para ope-
rar-se a efi cá cia da Lei.

23. Afir ma ca te go ri ca men te o Pro fes sor José
Afon so Da Sil va:

“... dis cor da mos de Su bi a bre quan do
in clui a ex pi ra ção de cer to lap so de tem po
— pra zo — como um ele men to da pu bli ca-
ção. Esse lap so de tem po não é par te da
pu bli ca ção, mas um re qui si to que o le gis-
la dor põe, a par tir da pu bli ca ção mes ma,
para que os efe i tos da lei co me cem a pro -
du zir-se em re la ção aos seus des ti na tá ri-
os. É cer to que esse lap so de tem po tem
como uma de suas for ma li da des dar ciên -
cia a to dos do ato pro mul ga tó rio. Mas não
é ape nas este (...). Visa tam bém dar tem -
po à Admi nis tra ção para pre pa rar a exe cu-
ção da lei.”4

24. O lap so de tem po, fi xa do na lei, que me de ia
en tre o dia da pu bli ca ção e o ter mo do pra zo para que, 
en fim, en tre em vi gor, car re gan do-se de ple na for ça
pro du to ra de seus efe i tos — efi cá cia, obri ga to ri e da de
e exe cu to ri e da de —, de no mi na-se va ca tio le gis.
Este se jus ti fi ca por duas ra zões:

“...por que faz a lei mais e me lhor co-
nhe ci da e por que pro por ci o na, às au to ri da-
des in cum bi das de fazê-la exe cu tar e às
pes so as por ela atin gi das, a opor tu ni da de
de se pre pa ra rem para a sua apli ca ção.”5

³ José Afon so da Sil va, in Prin cí pi os do Pro ces so de For ma ção
das Leis no Di re i to Cons ti tu ci o nal, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu na is,
São Pa u lo, 1964, págs. 12.

4 Ob. cit., págs. 227.

5 Ob. cit., págs. 231.

25. Qu an to ao novo Có di go Ci vil, por tan to, em
que pese es tar a trans cor rer o pra zo de va ca tio le gis,
es ta be le ci do na pró pria lei, cor res pon den te a um ano
a con tar de sua pu bli ca ção, seu pro ces so le gis la ti vo
en con tra-se per fe i to e aca ba do, so men te nele po den-
do ser fe i ta al te ra ção por ini ci a ti va que obe de ça aos
trâ mi tes de novo pro ces so le gis la ti vo.

26. Pre ten de-se que, nes se pe río do de va ca tio
le gis, se jam fe i tas as mais ur gen tes mo di fi ca ções in dis-
pen sá ve is ao seu aper fe i ço a men to. Re ce ia- se, a essa
al tu ra, a es cas sez do tem po es ti pu la do. Sua al te ra ção,
en tre tan to, es bar ra no tem po viá vel para per pe trar-se o
pro ces so le gis la ti vo ne ces sá rio à apre sen ta ção, dis cus-
são e apro va ção de pro je to mo di fi ca ti vo e am pli a ti vo do
tem po da obri ga to ri e da de do Có di go, pres tes a en trar
em vi gor, a 11 de ja ne i ro de 2003, fal tan do ape nas pou -
co mais de mês, prin ci pal men te se se con si de ra a lo ta-
ção da pa u ta de tra ba lho do Po der Le gis la ti vo, as so ber-
ba do, mais ain da, com a fase de tran si ção do Go ver no
Fe de ral e a mu dan ça no Par la men to, que si na li zam pri -
o ri da des po lí ti cas em prol dos no vos ru mos a se rem tra -
ça dos para a Na ção bra si le i ra.

27. Leve-se em con si de ra ção, tam bém, que, a
qual quer tem po, após a sua obri ga to ri e da de, a lei pode
ser al te ra da por pro ces so le gis la ti vo, con tri bu in do a co -
mu ni da de ju rí di ca e a co mu ni da de par la men tar para o
es ta be le ci men to do me lhor re gra men to para toda a so -
ci e da de. Tam bém, qual quer aço da men to dos trâ mi tes
par la men ta res que ve nha a pre ju di car o apri mo ra men to
do novo mo nu men to ju rí di co cí vel – re ce io e mo ti vo da
pre sen te pe ti ção – pas sa pelo con tro le do pró prio Par la-
men to e, em es pe ci al, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, ra zão pela qual não há de se cons -
ti tu ir ne nhum óbi ce ao aper fe i ço a men to da obra, já
con si de ra da mo nu men tal.

28. Por fim, é re le van te re gis trar fato le gis la ti vo
ex pres si vo: o Pro je to de Lei nº 7.347, de 2002, de au -
to ria do De pu ta do Luiz Antô nio Fle ury, Ou vi dor-Ge ral
da Câ ma ra Fe de ral, que sen sí vel às ques tões co lo ca-
das, abri ga va o ob je ti vo da pre sen te pe ti ção, foi re ti ra-
do de tra mi ta ção por seu au tor onze dias após sua
apre sen ta ção for mal.

29. Assim, a opor tu ni da de e a con ve niên cia da
apro va ção da ma té ria con ti da na pre sen te pe ti ção se
en con tram com pro me ti das pe las con si de ra ções aci -
ma ex pos tas.

III – Voto

Pelo ex pos to, vo ta mos pelo in de fe ri men to, e
con se qüen te ar qui va men to, da Pe ti ção nº  6, de 2002. 
– Sala da Co mis são, Ber nar do Ca bral,  Pre si den te –
Bel lo Par ga, Re la tor – Antô nio Car los Jú ni or –
Edu ar do Su plicy (Absten ção) – Wel ling ton Ro ber-
to – José Edu ar do Du tra – Ri car do San tos – José
Fo ga ça – Ca sil do Mal da ner – João Alber to Sou za
– Osmar Dias – Luiz Pas to re – Oli vir Ga bar do.
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PARECER Nº 23, DE 2003

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 1, de 2002, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro-
ber to Fre i re, que acres cen ta o in ci so
XXVI ao ar ti go 21 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral e os ar ti gos 84 e 85 ao Ato das Dis po-
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para
de ter mi nar a pro i bi ção do por te de ar mas
por ci vis e a es ta ti za ção da pro du ção de
ar ma men tos.

Relator do Vencido: Senador Luiz Pastore

I – Relatório

Uti li za mos este voto em se pa ra do, para re gis-
trar, com os fun da men tos a se guir ex pos tos, nos sa
po si ção con trá ria à PEC n0. 1/2002, de au to ria do
ilus tre Se na dor Ro ber to Fre i re e ou tros Se na do res,
bem como ao pa re cer apre sen ta do pelo ilus tre Se na-
dor José Edu ar do Du tra.

A pro pos ta apre sen ta-se de ma ne i ra ab so lu ta-
men te in cons ti tu ci o nal, aten tan do vá ri os pre ce i tos
con ti dos na nos sa Car ta Mag na, se não ve ja mos:

I) Aten ta con tra o prin cí pio da li vre ini ci a ti va co -
mer ci al e in dus tri al, pre vis to no ca put do ar ti go 170
da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como no pró prio in ci so
IV do mes mo ar ti go, que pre vê a li vre con cor rên cia;

II) Fere o prin ci pio da ini ci a ti va eco nô mi ca por
meio da pro pri e da de pri va da, con ti do no in ci so II do
men ci o na do ar ti go;

III) Con tra ria o di re i to ad qui ri do, da que le que já
pos sui o le gí ti mo exer cí cio da fa bri ca ção e co mer ci a li-
za ção de ar mas, pre vis to no in ci so XXXVI, do ar ti go
5º., da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o di re i to ad -
qui ri do de quem re gu lar men te ad qui riu e re gis trou
sua arma nos ór gãos com pe ten tes;

IV) Igno ra o di re i to de pro pri e da de não só de
quem de tém a pro pri e da de dos me i os de pro du ção,
como da que le que le gal men te ad qui riu ar mas, afron -
tan do o in ci so XXII, do ar ti go 5º. da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, que tam bém é cláu su la pé trea por es tar pre vis-
to como di re i to fun da men tal do in di ví duo no Esta do
Bra si le i ro.

Em que pese o foco des ta co mis são, em ve ri fi-
car a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men-
ta]ida de da pre sen te Pro pos ta, não se pode ca lar a
res pe i to dos gra ves re fle xos que a re fe ri da emen da
pro vo ca rá na in dús tria na ci o nal, pos to que le va rá à fa -
lên cia dos fa bri can tes de ar ma men tos de nos so País,

e con se qüen te men te ao de sem pre go de apro xi ma da-
men te 40 mil pes so as, isso le van do-se em con ta so -
men te em pre gos di re tos, sem con si de rar os in di re tos,
com o agra van te de que o ob je ti vo prin ci pal da me di-
da não será atin gi do, haja vis ta que a vi o lên cia, por
este meio, não será mi ni mi za da.

A in ten ção da Pro pos ta à Emen da Cons ti tu ci o-
nal, vi san do co i bir a vi o lên cia, é lou vá vel, po rém, ei -
va da de pro fun dos ví ci os de ava li a ção e con ce i to,
além fe rir dis po si ti vos cons ti tu ci o na is.

Em pri me i ro lu gar, a Pro pos ta de ter mi na que a
ex plo ra ção di re ta e a pro du ção de ar ma men tos com -
pe te à União, em se gun do lu gar, es ta be le ce a es ta ti-
za ção das in dús tri as pro du to ras de ar ma men tos e em 
ter ce i ro lu gar su ge re, de fato, o de sar ma men to do ci -
da dão co mum, da que le que ad qui re sua anna após o
ne ces sá rio e le gal re gis tro e a guar da no in te ri or de
seu lar, para exer cer seu ina li e ná vel di re i to de de fe sa
con tra um ata que in jus to ou na es pe ran ça de de fen-
der-se.

A su ges tão de es ta ti zar as in dús tri as pro du to ras
de ar ma men tos re ves te-se de in cons ti tu ci o na li da de,
além de ser, “data vê nia”, ab sur da, pos to que vai na
con tra-mão da evo lu ção eco nô mi ca do País, onde o
Esta do deve con cen trar suas ati vi da des no su pri men-
to das ne ces si da des bá si cas do ci da dão, e não ser 
um fa bri can te de ar ma men tos.

A es ta ti za ção sem de sa pro pri a ção é ve da da
pela CF por que im pli ca em con fis co. No caso, a pro -
pos ta de es ta ti za ção me di an te de sa pro pri a ção, até
de vi do ao vul to que as su mi ria o pro gra ma, tam bém é
in cons ti tu ci o nal, por for ça do dis pos to no art. 167 da
CF:

“Art. 167. Sâo ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos

nao in clu í dos na lei or ça men tá ria anu al;
............................................................“

Sabe-se que o or ça men to des ti na do às For ças
Arma das so freu re le van tes cor tes, che gan do ao
pon to de não se rem re a li za das pa ra das e/ou des fi-
les co me mo ra ti vos por fal ta de ver ba, en tão, não po -
de mos ser fa vo rá ve is à im po si ção de mais este
ônus à Insti tu i ção. As For ças Arma das, com toda
cer te za, não têm o me nor in te res se na ab sor ção
des ta ati vi da de fa bril.

Caso seja apro va da a pre sen te Emen da, a in -
dús tria de ar ma men to bra si le i ra su cum bi rá, a exem -
plo da Enge sa, que atra vés de bo i co tes co mer ci a is in -
ter na ci o na is teve sua ati vi da de pre ju di ca da.
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Atu al men te a in dús tria bra si le i ra de ar ma men tos
con cen tra-se na fa bri ca ção de ar mas le ves, e aten de,
es sen ci al men te, o mer ca do nor te ame ri ca no, apro xi-
ma da men te se ten ta por cen to do ar ma men to que ex-
por ta mos des ti na-se aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
sem esse mer ca do, nos sa in dús tria é in viá vel.

Des de o ad ven to da Lei nº 9.437, de 1997, que
di mi nu iu dras ti ca men te nos so co mér cio in ter no de ar-
mas e, de que bra, pro mo veu a qua se pa ra li sa ção da
im por ta ção de ar ma men to, nos so País tem re a li za do
gran de es for ço jun to ao go ver no amer ica no para sus -
tar a apli ca ção, con tra nós, do prin ci pio da re ci pro ci-
da de de co mér cio que eles uti li zam em suas re la ções
co mer ci a is.

O lobby dos gran des fa bri can tes ame ri ca nos ,
jun to ao De par ta men to de Co mér cio ame ri ca no, para
a apli ca ção des se prin cí pio é bas tan te for te, o que
sig ni fi ca ria a ces sa ção de nos sas ex por ta ções de ar -
mas para aque le país e, como con se qüên cia, o fe cha-
men to de nos sa in dús tria de ar mas le ves (Ta u nis,
Ros si e Imbel, en tre ou tras). Nos sa úni ca de fe sa, e a
ra zão de con ti nu ar mos em ati vi da de, é o fito de ain da
man ter mos lo jas co mer ci a is em fun ci o na men to, o
que, não ins tân cia um flu xo ba i xís si mo de im por ta-
ção, con ti nua ca rac te ri zan do, em úl ti ma msU~ aia, a
pos si bi li da de de co mér cio.

O fe cha men to to tal do co mér cio in ter no de ar -
mas dará aos gran des fa bri can tes ame ri ca nos os ar -
gu men tos ne ces sá ri os para ob te rem a pro i bi ção de
im por ta ção com ori gem no Bra sil, e nada po de rá evi -
tar o en cer ra men to de nos sas ati vi da des fa bris.

Essa pro pos ta ca u sa ria sé ri os re fle xos so ci o e-
co nô mi cos e de de fe sa na ci o nal, como: mais de sem-
pre go; di fi cul da des de re po si ção de pe ças e ar mas
para as po lí ci as e For ças Arma das; di fi cul da des para
a mo bi li za ção na ci o nal (au sên cia de in dús tri as ap tas
à fa bri ca ção de ar mas); e trans fe rên cia de im pos tos,
pos tos de tra ba lho e lu cros para pa í ses e em pre sas
es tran ge i ras.

De mons tra da está a in vi a bi li da de eco nô mi ca e
so ci al da pro pos ta, quan to à ques tão da pos se de
arma, cabe res sal tar que me di das re la ci o na das ao
por te de arma já exis tem, po rém, ape sar de em vi gor
há cin co anos, a Lei nº 9.437, de 1997 – a qual, en tre
ou tras ma té ri as, “es ta be le ce con di ções para o re gis-
tro e para o por te de arma de fogo” e de fi ne, com ri gor,
os cri mes de cor ren tes da inob ser vân cia de suas dis -
po si ções – não ca u sou qual quer me lho ria nos ní ve is
de cri mi na li da de.

A PEC nº 1/2002, diz res pe i to à pos se e guar da
des sas ar mas, in clu si ve no in te ri or dos la res e lo ca is

de tra ba lho, di re i to re co nhe ci do pela qua se to ta li da de
dos pa í ses, por que diz res pe i to, in trin se ca men te, ao
ir re fu tá vel di re i to de de fe sa da vida. O Esta do, atra vés
des ta Emen da, ne gan do o di re i to de de fe sa da vida,
deve, em tro ca, dar se gu ran ça para seus tu te la dos, o
que não ocor re.

O fa mo so cri mi no lo gis ta ita li a no Bec ca ria, le ci o-
na o se guin te: “fal sa uti li da de às leis que pro í bem o
por te de ar mas, por que ape nas de sar mam o ci da dão
pa cí fi co, en quan to que de i xam a arma nas mãos do
cri mi no so .... por ou tro lado, se as leis que de sar mam
fos sem ri go ro sa men te exe cu ta das, des tru i ri am a li-
ber da de pes so al, tão ne ces sá ria ao ho mem, tão res -
pe i tá vel aos olhos do le gis la dor es cla re ci do” (Dos De -
li tos e das Pe nas, cap. 38).

Cabe res sal tar que o co mér cio le gal de ar mas,
se ria subs ti tu í do pelo clan des ti no, que iria ge rar sa lá-
rio e im pos tos no ex te ri or! Além dis so, to dos sa be mos
que o trá fi co, seja ele de qual quer es pé cie, traz a vi o-
lên cia, e as sim, o ob je ti vo pre cí puo do com ba te à vi o-
lên cia, pro pos to pela pre sen te PEC, te ria sua in ver-
são, ou seja, fo men ta ria a vi o lên cia.

Não é a es ta ti za ção das in dús tri as pro du to ras
de ar ma men to nem tam pou co o de sar ma men to da
so ci e da de que di mi nu i rá os ín di ces de cri mi na li da de,
é sim uma po lí ti ca de se gu ran ça sé ria, me di an te cu i-
da do so pre pa ro pro fis si o nal das po lí ci as os ten si vas e
ju di ciá ri as, for ne ci men to de equi pa men tos mo der nos
e ade qua dos para o com ba te aos cri mi no sos, um efi -
caz sis te ma car ce rá rio e de re e du ca ção dos in ter nos,
bem como a apli ca ção das leis pe na is em to dos os
seus ter mos.

II – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela in cons ti tu ci o na li-
da de e pela não apro va ção da Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tu i ção nº 1, de 2002, e pela con se qüen te re je i-
ção do pa re cer ofer ta do pelo ilus tre Re la tor.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te – Luiz Pas to re – Re la-
tor do ven ci do Antô nio Car los Jú ni or – José Edu ar-
do Du tra (Contrário) – Ri car do San tos – Oli vir Ga bar-
do – Osmar Dias – Ca sil do Mal da ner – João Alber to
Sou za – Bel lo Par ga – Íris Re zen de – Ma gui to Vi le la
– Jef fer son Pé res – Wel ling ton Ro ber to .

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO

Na 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 1, de 2002, que 
Acres cen ta o in ci so XXVI ao art. 21 da
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Cons ti tu i ção Fe de ral e os ar ti gos 84 e 85
ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, para de ter mi nar a pro i bi ção
do por te de ar mas por ci vis e a es ta ti za-
ção da pro du ção de ar ma men tos.

Se na dor José Edu ar do Du tra

I – Re la tó rio

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ro ber to Fre i-
re e vin te e oito mem bros des ta Casa, vem ao exa me
des ta Co mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2002, com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A PEC visa a es ta be le cer nor mas cons ti tu ci o na-
is so bre pro du ção, dis tri bu i ção e pos se de ar ma men-
tos, da se guin te for ma:

1 – O art. 1º de ter mi na o adi ta men to de novo in -
ci so ao art. 21 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para in clu ir
en tre as com pe tên cia da União, ex plo rar di re ta men te,
a pro du ção de ar ma men tos na for ma da lei.

2 – O art. 2º in se re no Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as dois no vos ar ti gos: o pri -
me i ro, pre ce i tua a es ta ti za ção das in dús tri as pro du to-
ras de ar ma men tos e o con tro le pe las For ças Arma -
das, na for ma da lei; o se gun do dis põe que a pro du-
ção e a dis tri bu i ção de ar ma men tos será dis ci pli na da
em lei. Este se gun do dis po si ti vo es ta be le ce al guns
pa râ me tros nor ma ti vos a se rem ob ser va dos pela lei
or di ná ria, como a ve da ção da pos se de ar mas por ci -
vis, ex ce tu a dos os co le ci o na do res, des por tis tas e,
por de ci são ju di ci al e me di an te pro pos ta do Mi nis té rio
Pú bli co, pes soa ob je to de ame a ça.

Na jus ti fi ca ção da pro po si ção, as sim se ma ni-
fes tam os ilus tres subs cri to res:

“Não exis tem mais dú vi das quan to ao fato de
que a enor me fa ci li da de de qual quer ci da dão para ob -
ter ar ma men tos, sem ori en ta ção para de les fa zer o
uso mais ade qua do, é um dos fa to res que im pul si o-
nam a vi o lên cia.(...)

Tal fato en se ja uma ma i or dis se mi na ção, pe los
mais va ri a dos seg men tos da so ci e da de, de ar ma-
men tos do mais va ri a do ca li bre, que qua se sem pre
aca bam nas mãos er ra das, pro pi ci an do, ao in vés de
opor tu ni da de de de fe sa, ma i or vi o lên cia e cri mes
mais ofen si vos. Se gun do da dos do Mi nis té rio da Sa ú-
de e da ONU, o Bra sil é, ab sur da men te, o se gun do
país com ma i or taxa de ho mi cí dio nas Amé ri cas, só
per den do para a Co lôm bia, mer gu lha da em guer ra ci -
vil, e nos sa si tu a ção pi o rou nos úl ti mos anos: em
1980, cri mes co me ti dos com ar mas de fogo re pre sen-
ta vam 43,6% das ocor rên ci as, su bin do para 59% em
1996.(...)

Pa re ce-nos ne ces sá rio, des se modo, cor tar o
mal pela raiz, de ter mi nan do a pro i bi ção da pos se de
ar mas por ci vis e a es ta ti za ção da in dús tria de ar ma-
men tos, pas san do sua pro du ção e dis tri bu i ção a ser
re a li za da, nos ter mos le ga is, pe las For ças Arma das,
que dis põem de com pe tên cia téc ni ca e pro fis si o nal
para tan to. (...)”

II – Aná li se

Incum be a esta Co mis são o exa me da ma té ria
quan tos aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da-
de e re gi men ta li da de, nos ter mos do art.101, I, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral. Envol ven do com pe-
tên cia da União, cabe tam bém exa me de mé ri to, nos
ter mos do in ci so II do mes mo ar ti go re gi men tal.

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de for mal,
não há qual quer re pa ro a fa zer. A ini ci a ti va foi exer ci-
da em con for mi da de com o in ci so I do art. 60 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e a PEC não es bar ra em ne-
nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is ou ma te ri a is pre vis-
tos nos §§ 1º, 3º, 4º e 5º do mes mo ar ti go.

No to can te ao mé ri to, afi gu ram-se re le van tes e
per su a si vas as ra zões in vo ca das pe los pro po nen tes
da PEC.

Com efe i to, o cu i da do so acom pa nha men to dos
de ba tes em tor no da es ca la da da vi o lên cia em nos so
País tem re ve la do que uma das prin ci pa is ca u sas
des sa cri se, o des vio ile gal de ar ma men tos que vão
pa rar nas mãos dos de lin qüen tes, não é sus ce tí vel de 
ser com ba ti da com os me i os de con tro le e re pres são
que o or de na men to ju rí di co co lo ca atu al men te à dis -
po si ção do Esta do. Em re la ção ao pro ces so de pro du-
ção, cir cu la ção e dis tri bu i ção de ar ma men tos, os ins -
tru men tos es ta ta is re su mem-se às for mas de in ter-
ven ção de ca rá ter re gu la tó rio (CF, art. 174), no qual
são es ta be le ci dos me ca nis mos e nor mas co gen tes
vi san do re gu lar e acom pa nhar o com por ta men to dos
agen tes eco nô mi cos; ou de es tí mu lo ou fo men to, no
qual os ins tru men tos ma ne ja dos pelo Esta do para in -
du ção po si ti va ou ne ga ti va dos su je i tos da ati vi da de
eco nô mi ca de vem es tar em con so nân cia com as leis
que re gem o fun ci o na men to dos mer ca dos. Como se
sabe, no caso da pro du ção, cir cu la ção e dis tri bu i ção
de ar ma men tos a atu a ção es ta tal se gun do es sas di -
re tri zes ju rí di co-po lí ti cas se re ve lou ine fi caz, im pon-
do-se a for mu la ção de no vas di re tri zes ca pa zes de
rom per esse cír cu lo de fa ci li ta ção cri mi nó ge na.

Res ta, por tan to, exa mi nar se a for ma de in ter-
ven ção no do mí nio eco nô mi co pre co ni za da na PEC – 
a ex plo ra ção di re ta da pro du ção pelo Esta do – guar -
da con for mi da de com os prin cí pi os que re gem a or -
dem eco nô mi ca na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.
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De acor do com o Esta tu to Po lí ti co, a or dem eco -
nô mi ca é fun da da na va lo ri za ção do tra ba lho hu ma no
e na li vre ini ci a ti va (art. 170 , ca put) e, res sal va dos os
ca sos nele pre vis tos, a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de
eco nô mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne -
ces sá ria aos im pe ra ti vos de se gu ran ça na ci o nal ou a
re le van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em
lei. Como a lei in te gra do ra dos dois con ce i tos ain da
não foi edi ta da, e con si de ran do que o im pe ra ti vo de
se gu ran ça na ci o nal não se apli ca ao caso, pos to que
é co ne xo com o de de fe sa ex ter na, cabe exa mi nar se
a pro pos ta, no con tex to so ci o po lí ti co con tem po râ neo,
pode ser jus ti fi ca da com base no im pe ra ti vo de re le-
van te in te res se co le ti vo.

Re le va, nes te pas so, pon de rar que a dou tri na
jus pu bli cis ta re co nhe ce que, na or dem ju rí di ca bra si-
le i ra, o prin cí pio da li vre ini ci a ti va no cam po eco nô mi-
co não pos sui ca rá ter ab so lu to ou ili mi ta do, su je i to
que está ao prin cí pio da le ga li da de ou da re ser va le -
gal (CF, art. 170, § úni co, in fine; art. 173 § 4º) e ao
prin cí pio da fun ção so ci al da pro pri e da de.

Sa be mos to dos a di men são que as su miu a
ques tão da se gu ran ça pú bli ca em nos so País. Se gun-
do as pes qui sas, é cres cen te o grau de pri o ri da de
atri bu í do pe los ci da dãos à ques tão do com ba te à cri -
mi na li da de, no con tex to das de man das so ci a is di ri gi-
das à agen da do Esta do. Jun to com a ques tão da po -
bre za e da ex clu são so ci al, ne nhum ou tro pro ble ma
na ci o nal pode ser con si de ra do tão gra ve e pre men te
quan to o do imi nen te co lap so da se gu ran ça pú bli ca
nos gran des cen tros ur ba nos.

Assim sen do, es ta mos a vi ven ci ar um tem po
his tó ri co que co lo ca, no pla no em pí ri co, gra ves e ur -
gen tes de sa fi os, que só po dem ser le va dos a bom ter-
mo pela ação da so ci e da de ju ri di ca men te or ga ni za da
e seus ins tru men tos, as ins ti tu i ções es ta ta is. Do tar
es tas de re cur sos nor ma ti vos e ope ra ci o na is para
atu ar de ci si va men te em to dos os cam pos, in clu si ve o
eco nô mi co, ex sur ge nes se con tex to como um ine quí-
vo co im pe ra ti vo, apto a con fe rir con cre tu de a cla u su la
ge ral que a Car ta Mag na es ta tui sob a dic ção re le van-
te in te res se co le ti vo.

Esse re le van te in te res se co le ti vo, a jus ti fi car a
in ter ven ção do Esta do na ati vi da de eco nô mi ca, na
for ma de ges tão di re ta do pro ces so de pro du ção, cir -
cu la ção e dis tri bu i ção de ar ma men tos, diga-se, não
sig ni fi ca a ne ga ção ou o com pro me ti men to do prin cí-
pio cons ti tu ci o nal da li vre ini ci a ti va, ou a in tro mis são
de for mas in de vi das de di ri gis mo eco nô mi co. Não se
cu i da de mo di fi ca ção que pos sa mal fe rir a “ide o lo gia”
da or dem ju rí di ca eco nô mi ca, mas tão-so men te de
op ção ju rí di co-le gis la ti va con for ma do ra de ex ce ção

ao prin cí pio, por im po si ção dos va lo res mais ele va dos
de pre ser va ção da or dem e de jus ti ça, nos mol des já
ado ta dos pelo cons ti tu in te na for mu la ção dos arts. 21, 
XXIII e 177 da par te per ma nen te do Esta tu to Po lí ti co.

Res sal te-se, ain da, que as nor mas de ex ce ção
pro je ta das têm sua efi cá cia su je i ta à dis ci pli na de in -
te gra ção via nor mas in fra cons ti tu ci o na is, que de ve-
rão de fi nir os ter mos e con di ções em que, na prá ti ca,
po de rá se con cre ti zar a ação es ta tal vol ta da a dar efe -
ti vi da de às nor mas cons ti tu ci o na is sob exa me.

Expen di das es sas con si de ra ções de mé ri to e
ju rí di cas, cum pre fa zer uma ob ser va ção so bre a for -
ma li za ção téc ni co-le gis la ti va da pro pos ta. Como a ló -
gi ca de todo o enun ci a do nor ma ti vo do ar ti cu la do e a
pró pria jus ti fi ca ção da PEC apon tam no sen ti do do
mo no pó lio es ta tal da ati vi da de de pro du ção e dis tri-
bu i ção de ar ma men tos, há que se de i xar ex plí ci to, na
re da ção da pro pos ta, que o mo no pó lio abran ge tam -
bém o pro ces so de dis tri bu i ção, além de efe tu ar o re -
gis tro per ti nen te no rol de ati vi da des sob mo no pó lio
da União pre vis tas no ca put do art. 177 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

III – Voto

Em face de todo o ex pos to, ma ni fes ta mo-nos
pela apro va ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2002, por con si de rá-la con for me à or dem
ju rí di co-cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor -
tu na, ado ta das as se guin tes emen das:

EMENDA Nº

Dê-se ao in ci so XXVI do art. 21 da Cons ti tu i ção,
re fe ren ci a do no art. 1º da PEC, a se guin te re da ção:

“XXVI – ex plo rar, di re ta men te, a pro du-
ção e dis tri bu i ção de ar ma men tos, na for ma
da lei.”

EMENDA Nº

Inclua-se na PEC o se guin te art. 2º, re nu me ran-
do-se o sub se qüen te:

Art. 2º O art. 177 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
in ci so VI:

“VI – a ex plo ra ção da pro du ção e dis-
tri bu i ção de ar ma men tos.”

EMENDA Nº

Dê-se à emen ta da PEC a se guin te re da ção:

Acres cen ta in ci so aos arts. 21 e 177
da Cons ti tu i ção Fe de ral e os arts. 84 e 85
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ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, para de ter mi nar a es ta ti za ção
da pro du ção e dis tri bu i ção de ar ma men tos
e a pro i bi ção de por te de ar mas por ci vis.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. – José
Edu ar do Du tra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
 FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................

XXII – é ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de;
....................................................................................

XXXVI – a lei não pre ju di ca rá o di re i to ad qui ri do,
o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;

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

Câma ra dos De pu ta dos ou do Se na do Fe de ral;

....................................................................................
§ 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.

....................................................................................
§ 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. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í-

dos na lei or ça men tá ria anu al;

II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de
obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça-
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal-
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta-
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

(*)Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 29, de 13-9-00:

“IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos-
tos a ór gão, fun do ou des pe sa, res sal va das
a re par ti ção do pro du to da ar re ca da ção dos
im pos tos a que se re fe rem os arts. 158 e
159, a des ti na ção de re cur sos para as
ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no,
como de ter mi na do, res pec ti va men te, pe los
arts. 198, § 2º, e 212, e a pres ta ção de ga -
ran ti as às ope ra ções de cré di to por an te ci-
pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 8º, 
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;”

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe-
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca-
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi-
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re-
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19, de 4-6-98:

“X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re-
cur sos e a con ces são de em prés ti mos, in-
clu si ve por an te ci pa ção de re ce i ta, pe los
Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e suas ins ti-
tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o-
nis ta, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos 
Mu ni cí pi os.”

Inci so in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20, de 15-12-98:
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“XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni-
en tes das con tri bu i ções so ci a is de que tra ta
o art. 195, I, a, e II, para a re a li za ção de
des pe sas dis tin tas do pa ga men to de be ne fí-
ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.”

§ 1º Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra-
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon-
sa bi li da de.

§ 2º Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga-
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º 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.

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 3, de 17-3-93:

“§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i-
tas pró pri as ge ra das pe los im pos tos a que se
re fe rem os ar ti gos 155 e 156, e dos re cur sos
de que tra tam os ar ti gos 157, 158, 159, I, a e
b, e II, para pres ta ção de ga ran tia.

....................................................................................
Art. 170. A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo ri-

za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:
....................................................................................

II – pro pri e da de pri va da;
....................................................................................

IV – li vre con cor rên cia;
....................................................................................

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre
exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen-
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em lei.
....................................................................................

Art. 173. Res sal va dos os ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção, a ex plo ra ção di re ta de ati vi da de eco nô-
mi ca pelo Esta do só será per mi ti da quan do ne ces sá-

ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na ci o nal ou a re le-
van te in te res se co le ti vo, con for me de fi ni dos em lei.
....................................................................................

§ 4º A lei re pri mi rá o abu so do po der eco nô mi co
que vise à do mi na ção dos mer ca dos, à eli mi na ção da
con cor rên cia e ao au men to ar bi trá rio dos lu cros.
....................................................................................

Art. 174. Como agen te nor ma ti vo e re gu la dor da
ati vi da de eco nô mi ca, o Esta do exer ce rá, na for ma da
lei, as fun ções de fis ca li za ção, in cen ti vo e pla ne ja-
men to, sen do este de ter mi nan te para o se tor pú bli co
e in di ca ti vo para o se tor pri va do.

§ 1º  A lei es ta be le ce rá as di re tri zes e ba ses do
pla ne ja men to do de sen vol vi men to na ci o nal equi li bra-
do, o qual in cor po ra rá e com pa ti bi li za rá os pla nos na -
ci o na is e re gi o na is de de sen vol vi men to.

§ 2º A lei apo i a rá e es ti mu la rá o co o pe ra ti vis mo
e ou tras for mas de as so ci a ti vis mo.

§ 3º O Esta do fa vo re ce rá a or ga ni za ção da ati vi-
da de ga rim pe i ra em co o pe ra ti vas, le van do em con ta
a pro te ção do meio am bi en te e a pro mo ção eco nô mi-
co-so ci al dos ga rim pe i ros.

§ 4º As co o pe ra ti vas a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or te rão pri o ri da de na au to ri za ção ou con ces-
são para pes qui sa e la vra dos re cur sos e ja zi das de
mi ne ra is ga rim pá ve is, nas áre as onde es te jam atu an-
do, e na que las fi xa das de acor do com o art. 21, XXV,
na for ma da lei.
....................................................................................

LEI Nº 9.437, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

Insti tui o Sis te ma Na ci o nal de
Armas -SINARM, es ta be le ce con di ções
para o re gis tro e para o por te de arma de
fogo, de fi ne cri mes e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

PARECER Nº 24, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 294, de 2002, de au to-
ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, so li ci-
tan do ao Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
in for ma ções so bre de nún ci as de ir re gu-
la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos pelo
Ban co do Esta do do Nor des te do Bra sil
(BNB), no pe río do en tre 1995 a 2002, cu -
jos va lo res ul tra pas sam a R$300.000,00
(tre zen tos mil re a is).

Re la tor: Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
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I – Re la tó rio

E sub me ti do à apre ci a ção da Mesa Di re to ra do
Se na do Fe de ral o Re que ri men to de Infor ma ções nº
294, de 2002, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Mi nis té-
rio da Fa zen da pres te as se guin tes in for ma ções re la-
ti vas ao Ban co do Nor des te do Bra sil:

1 – Re la ção, em meio mag né ti co, de to dos os
pro je tos fi nan ci a dos pelo Ban co do Nor des te do Bra -
sil (BNB), no pe río do de 1995 a 2002, cu jos va lo res
ul tra pas sam R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is).

2 – Infor mar a lo ca li za ção de cada pro je to, o cre -
dor, o ob je to e o pra zo de ca rên cia.

3 – Qu an to foi apro va do e quan to li be ra do para
cada pro je to?

4 – Qual o mon tan te da dí vi da atu al de cada um
dos cre do res?

5 – Qu a is os pro je tos que não atin gi ram os ob je ti-
vos pro pos tos no con tra to ini ci al? O que o ban co está
fa zen do para re cu pe rar os re cur sos em pres ta dos?

O so li ci tan do afir ma ter re ce bi do de nún ci as de
ir re gu la ri da des em pro je tos fi nan ci a dos pelo Ban co
do Nor des te do Bra sil em di ver sos es ta dos da re gião
Nor des te. Alguns des ses pro je tos te ri am ca u sa do sé -
ri os pre ju í zos aos co fres da ins ti tu i ção.

As in for ma ções são ne ces sá ri as por que ine xis tem
es ta tís ti cas mais de ta lha das so bre a apli ca ção de tais re -
cur sos nas pu bli ca ções ofi ci a is, o que im pe de ao Se na do
Fe de ral o ple no exer cí cio de sua fun ção fis ca li za do ra.

II – Aná li se

O Re que ri men to nº 294, de 2002, é di ri gi do a
um Mi nis tro de Esta do, aten den do, as sim, o que pre -
ce i tua o § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Por ou tro lado, o re que ri men to em exa me está
em acor do com as con di ções ex pres sas no Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, en con tran do am pa ro,
em par ti cu lar, em seu art. 215, bem como no art. 216,
in ci so I, que exi ge se jam ob ser va dos, pre li mi nar men-
te, os se guin tes cri té ri os para a sua ad mis si bi li da de,
en tre ou tras li mi ta ções:

Art. 216. Os re que ri men tos de in for ma-
ções es tão su je i tos às se guin tes nor mas:

I – se rão ad mis sí ve is para es cla re ci-
men to de qual quer as sun to sub me ti do à
apre ci a ção do Se na do ou ati nen te a sua
com pe tên cia fis ca li za do ra;

..............................................................
Afo ra o cum pri men to e o aten di men to des sas

for ma li da des pre li mi na res, con di ções es sas im pres-

cin dí ve is à ad mis si bi li da de dos re que ri men tos de in -
for ma ções, há a ne ces si da de de en ten di men to e ve ri-
fi ca ção da na tu re za e al can ce das in for ma ções so li ci-
ta das. São es ses as pec tos de con te ú do que de mar-
cam e de fi nem a sua tra mi ta ção e a sua for ma de
apre ci a ção en quan to pro po si ção le gis la ti va.

Sa be mos, com o já en fa ti za do, que ao Se na do
Fe de ral são re ser va das com pe tên ci as pri va ti vas, no ta-
da men te as ati nen tes ao con tro le do pro ces so de en di-
vi da men to pú bli co, e ou tras co muns ao Con gres so Na -
ci o nal, re la ti vas a ma té ri as fi nan ce i ras, cam bi al e mo ne-
tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções, dí vi da
pú bli ca e ope ra ções de cré di to que, cer ta men te, exi gem
am plo e atu a li za do uni ver so de in for ma ções, para que
pos sa, de for ma efi caz e com opor tu ni da de, exer cer
suas com pe tên ci as le gis la ti va e fis ca li za do ra.

Por tan to, ao Po der Le gis la ti vo são ne ces sá ri os e
pas sí ve is os re pas ses de in for ma ções, de na tu re za e
al can ce di ver sos, que exi gem, to da via, para sua per ti-
nen te e ade qua da ob ten ção, a ob ser va ção de pro ce di-
men tos le gal men te de ter mi na dos e di fe ren ci a dos em
fun ção da na tu re za da in for ma ção re que ri da.

Com efe i to, o pró prio Ato da Mesa nº 1, de 2001, já 
es ti pu la a ne ces si da de de que re que ri men tos de in for-
ma ções des sa na tu re za evi den ci em o vín cu lo en tre a
in for ma ção so li ci ta da e a ma té ria sob apre ci a ção no Se -
na do Fe de ral ou ati nen te à sua com pe tên cia fis ca li za-
do ra. Seus fun da men tos para ad mis si bi li da de pres su-
põem, as sim, ma té ria es pe cí fi ca ou fato de ter mi na do.

Se en ten der mos que a in for ma ção so li ci ta da no
re que ri men to em exa me pres ta-se, tão-so men te,
como ex pres so em sua jus ti fi ca ção, a com pre en são
de seus im pac tos e re per cus sões na eco no mia, po-
de ría mos con si de rar que es tão sen do re que ri das in -
for ma ções agre ga das, não in di vi du a li za das, que não
de mar cam e não ca rac te ri zam ope ra ções ati vas e
pas si vas con tra ta das com ins ti tu i ções fi nan ce i ras.

Nes se con tex to, ca be ria à Mesa, nos ter mos
dos pro ce di men tos de fi ni dos no art. 3º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001, de ci dir so bre o en ca mi nha men to
do re que ri men to à au to ri da de com pe ten te.

To da via, pa re ce-nos que o re que ri men to em
exa me in cor po ra, em ver da de, in for ma ções de na tu-
re za si gi lo sa, cujo rito de tra mi ta ção e apre ci a ção são
es ti pu la dos nos ter mos da Se ção II, arts. 8º, 9º e 10
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

É cer to que nes sa ca te go ria de in for ma ções en -
con tram-se aque las pró pri as às ope ra ções ati vas e
pas si vas e aos ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de que tra ta a Lei Com ple men tar nº 105,
de 2001.
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O fato de ad vi rem, po rém, nos ter mos pro pos tos
no re que ri men to, do Mi nis té rio da Fa zen da, não re ti ra
sua na tu re za si gi lo sa. O art. 2º da re fe ri da lei com ple-
men tar ex pres sa que o de ver de si gi lo é ex ten si vo ao
Ban co Cen tral do Bra sil, seja em re la ção às ope ra-
ções que re a li zar, seja em re la ção às in for ma ções
que ob ti ver no exer cí cio de suas atri bu i ções, das qua -
is, cer ta men te, pro vê em as in for ma ções re la ti vas às
ope ra ções de cré di to ex ter no, in clu si ve as con tra ta-
das pelo se tor pri va do.

É igual men te ver da de i ro que as ins ti tu i ções tra ta-
das na Lei Com ple men tar nº 105, de 2001, não, ne ces-
sa ri a men te, cor res pon dem àque las re fe ri das no re que ri-
men to que, como en fa ti za do, res trin ge-se às ins ti tu i ções,
aos or ga nis mos ou aos es ta be le ci men tos ex ter nos. As
ope ra ções de cré di to con tra ta das jun to a es sas en ti da-
des, por ana lo gia, se equi pa ram e são ga ran ti das pelo si -
gi lo que essa lei com ple men tar de ter mi na. Até por que o
si gi lo re pre sen ta an tes uma ga ran tia in di vi du al, no caso
as se gu ra do a todo e qual quer agen te que com ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras con tra ta ope ra ções fi nan ce i ras. A con-
tra ta ção fi nan ce i ra jun to a ins ti tu i ções ex ter nas em nada
mo di fi ca a ne ces si da de de pre ser va ção do di re i to fun da-
men tal ao si gi lo, sal vo nas si tu a ções e nos ter mos pos sí-
ve is de rup tu ra pre vis tos na pró pria lei.

Nes se en ten di men to, de ve rá o re que ri men to ser
des pa cha do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, que se pro nun ci a rá quan to à cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia dos fun da men tos da
so li ci ta ção. Esse pa re cer, opor tu na men te, será in clu í do
em Ordem do Dia para a de li be ra ção do Ple ná rio.

III – Voto

Da pers pec ti va de cum pri men to de re qui si tos pre -
li mi na res e for ma is ati nen tes à ad mis si bi li da de dos re-
que ri men tos de in for ma ções, o de nº 294, de 2002, im -
pli ca ob ser vân cia dos dis po si ti vos de fi ni dos nos arts.
215 e 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e
na Se ção I do Ato da Mesa nº 1, de 2001, in se rin do-se,
par ti cu lar men te, no âm bi to do exer cí cio da com pe tên cia
fis ca li za do ra des ta Casa. São cum pri das e ob ser va das,
as sim, as nor mas pre li mi na res para a ad mis si bi li da de
dos re que ri men tos de in for ma ções.

Por ou tro lado, o re que ri men to em exa me in cor-
po ra, em ver da de, in for ma ções de na tu re za si gi lo sa,
cujo rito de tra mi ta ção e apre ci a ção são es ti pu la dos
nos ter mos da Se ção II, arts. 8º, 9º e 10 do Ato da
Mesa nº 1, e 2001.

Opi na mos, as sim, pelo en ca mi nha men to do Re -
que ri men to de Infor ma ções nº 294, de 2002, à Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para que,
nos ter mos dis pos tos na Se ção II do Ato da Mesa nº

1, de 2001, ela se pro nun cie quan to à cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de, mé ri to e per ti nên cia dos fun da-
men tos da so li ci ta ção. Esse pa re cer, opor tu na men te,
de ve rá ser in clu í do em Ordem do Dia para a de li be ra-
ção do Ple ná rio.

Sala de Re u niões – Ra mez Te bet – Anto nio
Car los Va la da res – Te o to nio  Vi le la Fi lho – Mo za ril-
do Ca val can ti.

PARECER Nº 25, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je-
to de Lei do Se na do nº 195, de 1999, nº
1.641/99, na que la Casa, de au to ria do Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra que dis põe so bre
o con tro le do uso da ta li do mi da.

Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei do Se na do nº 195, de
1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra,
que, en ca mi nha do à re vi são da Câ ma ra dos De pu ta-
dos – onde re ce beu a iden ti fi ca ção de Pro je to de Lei
nº 1.641, de 1999 – re ce beu subs ti tu ti vo e re tor na,
por tan to, à apre ci a ção des ta Casa. Sa li en te-se, con -
tu do, que, ape sar de a Câ ma ra dos De pu ta dos ter
apro va do a pro po si ção sob a for ma de subs ti tu ti vo, as 
al te ra ções lá im ple men ta das não fo ram subs tan ci a is.

Assim, no ca put do art. 1º, a ex pres são “O me -
di ca men to ta li do mi da” foi subs ti tu í da por “O uso do
me di ca men to ta li do mi da” e os ter mos “Pelo ór gão
com pe ten te do Mi nis té rio da Sa ú de” fo ram al te ra dos
para “Pela au to ri da de sa ni tá ria fe de ral com pe ten te”.

No ca put do art. 2º, os pro gra mas ofi ci a is de
der ma to lo gia sa ni tá ria fo ram subs ti tu í dos “Pe los pro -
gra mas ex pres sa men te qua li fi ca dos pela au to ri da de
fe de ral com pe ten te”. Alte ra ção si mi lar foi re a li za da no 
ca put do art. 3º. 

No mes mo art. 3º, foi su pri mi do o pa rá gra fo úni -
co que es ta be le cia a pos si bi li da de de, em ca sos es -
pe ci a is, uma co mis são in te gra da por três mé di cos,
um psi có lo go e um as sis ten te so ci al in di car e fa cul tar
a es te ri li za ção ci rúr gi ca às pa ci en tes, em ida de fér til,
em tra ta men to de han se nía se ou de qual quer ou tra
do en ça com o em pre go da ta li do mi da.

III – Voto

Em vir tu de das con si de ra ções ex pos tas, o voto
é pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 195,
de 1999, na for ma do subs ti tu ti vo pro ve ni en te da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.
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PARECER Nº 26, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia so bre a Emen da nº 1, de
Ple ná rio, ofe re ci da ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 228, de 2000, de au to ria do Se -
na dor Osmar Dias, que dá nova re da ção
ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio
de 1999, que per mi te às par tes a uti li za-
ção de sis te ma de trans mis são de da dos
para a prá ti ca de atos pro ces su a is.

Re la tor: Se na dor Ro ber to Re quião
Re la tor ad hoc: Se na dor Ma gui to Vi le la

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são a Emen da nº 1, de Ple -
ná rio, de au to ria do Se na dor Artur da Tá vo la, ofe re ci-
da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 228, de 2000, de
ini ci a ti va do Se na dor Osmar Dias.

II – Voto

Por con si de rar que a Emen da nº 1, de Ple ná rio,
ora sob aná li se des ta Co mis são, me lho ra o Pro je to,
so mos pela sua apro va ção.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re -
la tor ad hoc – José Fo ga ça – Osmar Dias – Jef fer-
son Pé res – Luiz Otá vio – Íris Re zen de – João
Alber to Sou za – Luiz Pas to re – Wel ling ton Ro ber-
to – Ro me ro Jucá – Bel lo Par ga.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 9.800, DE 26 DE MAIO DE 1999

Per mi te às par tes a uti li za ção de
sis te ma de trans mis são de da dos para a
prá ti ca de atos pro ces su a is.

O Pre si den te da Re pú bli ca, Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

Art. 1º É per mi ti da às par tes a uti li za ção de sis -
te ma de trans mis são de da dos e ima gens tipo fac-sí-
mi le ou ou tro si mi lar, para a prá ti ca de atos pro ces su-
a is que de pen dam de pe ti ção es cri ta.

Art. 2º A uti li za ção de sis te ma de trans mis são
de da dos e ima gens não pre ju di ca o cum pri men to
dos pra zos, de ven do os ori gi na is ser en tre gues em ju -
í zo, ne ces sa ri a men te, até cin co dias da data de seu
tér mi no.

Pa rá gra fo úni co. Nos atos não su je i tos a pra zo,
os ori gi na is de ve rão ser en tre gues, ne ces sa ri a men te,
até cin co dias da data da re cep ção do ma te ri al.

Art. 3º Os ju í zes po de rão pra ti car atos de sua
com pe tên cia à vis ta de trans mis sões efe tu a das na
for ma des ta Lei, sem pre ju í zo do dis pos to no ar ti go
an te ri or.

Art. 4º Quem fi zer uso de sis te ma de trans mis-
são tor na-se res pon sá vel pela qua li da de e fi de li da de
do ma te ri al trans mi ti do, e por sua en tre ga ao ór gão ju -
di ciá rio.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo de ou tras san-
ções, o usuá rio do sis te ma será con si de ra do li ti gan te
de má-fé se não hou ver per fe i ta con cor dân cia en tre o
ori gi nal re me ti do pelo fac-sí mi le e o ori gi nal en tre gue
em ju í zo.

Art. 5º O dis pos to nes ta Lei não obri ga a que os
ór gãos ju di ciá ri os dis po nham de equi pa men tos para
re cep ção.

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Brasília, 26 de maio de 1999; 178º da
Independência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Renan Calheiros.

Este tex to não subs ti tui o pu bli ca do no DOU de
27-5-1999

PARECER Nº 27, 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 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.

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Ten do como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na-
dor Pa u lo Har tung, vem a esta Co mis são a pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe,
que, além de pre co ni zar a re vo ga ção de dis po si ti vos
do tex to cons ti tu ci o nal e do ADCT, a fim de ex tin guir
os “ter re nos de Ma ri nha e seus acres ci dos”, tam bém
de fi ne, em face da co gi ta da ex tin ção, com qua is en tes
po lí ti cos de ve rá fi car a pro pri e da de dos alu di dos imó -
ve is, atu al men te sob do mí nio da União.
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Para atin gir o seu ob je ti vo, os au to res da pro-
pos ta pre co ni zam, em seu art. 1º, que “são re vo ga dos
o in ci so VII do art. 20 da Cons ti tu i ção Fe de ral 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, fi can do ex tin tos, para to dos os efe i tos le -
ga is, os ter re nos de Ma ri nha e os ter re nos acres ci dos
de Ma ri nha”.

No art. 2º, ca put, es ta be le ce que “os bens pú bli-
cos si tu a dos na fa i xa até en tão de fi ni da como ter re no
de Ma ri nha ou ter re nos acres ci dos de Ma ri nha pas -
sam a ser de pro pri e da de:

I – da União, os pré di os pú bli cos que abri gam
ór gãos ou en ti da des da União ou des ti na dos à pres -
ta ção de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou per mi ti dos
à União;

II – dos Esta dos, os pré di os pú bli cos que abri -
gam ór gãos ou en ti da des dos Esta dos ou des ti na dos
à pres ta ção de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou per -
mi ti dos pelo Esta do;

III – do par ti cu lar, aque les do a dos me di an te au -
to ri za ção le gis la ti va fe de ral;

IV – dos mu ni cí pi os, os pré di os pú bli cos que
abri gam ór gãos ou en ti da des dos Mu ni cí pi os, os bens 
des ti na dos a al gum uso pú bli co mu ni ci pal ou des ti na-
dos à pres ta ção de ser vi ços pú bli cos con ce di dos ou
per mi ti dos pelo Mu ni cí pio, e os imó ve is ce di dos, lo ca-
dos, ar ren da dos ou afo ra dos ao par ti cu lar”.

No pa rá gra fo úni co do mes mo ar ti go, de ter mi na
que os mu ni cí pi os “pro ce de rão à ali e na ção dos imó -
ve is ce di dos, lo ca dos, ar ren da dos ou afo ra dos ao
par ti cu lar, me di an te pro ces so li ci ta tó rio”, pres cre ven-
do, a se guir, os cri té ri os a se rem para esse fim ob ser-
va dos.

E, fi na li zan do, con tem pla, no art. 3º, a usu al
cláu su la de vi gên cia, pre ven do que a Emen da de cor-
ren te da pro pos ta ora em exa me “en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção”.

Jus ti fi can do a pro po si ção, re a li zam os ilus tres
au to res, ini ci al men te, bre ve re tros pec to his tó ri co a
res pe i to do sur gi men to dos “ter re nos de Ma ri nha”,
que, se gun do as si na lam, ti ve ram ori gem ain da ao
tem po da co lo ni za ção por tu gue sa, mer cê da “Ordem
Ré gia, de 21 de ou tu bro de 1710”, com as cha ma das
“ter ras sal ga das”, des ta can do, po rém, que a pro pri e-
da de dos men ci o na dos ter re nos não era o ver da de i ro
ob je to da co bi ça da Co roa, pois o seu real in te res se
“era o sal, a pes ca e os lu cros que des tes po de ri am
ad vir”.

Em se gui da, con sig nam que o apon ta do in te-
res se pa ten te ia-se, so bre tu do, no fato de os “ter re nos
de Ma ri nha”, a par tir de en tão, pas sa rem a ser men ci-

o na dos ex clu si va men te nas leis or ça men tá ri as anu a-
is, es pe ci fi ca men te em ra zão das ren das por meio de -
les au fe rí ve is, en fa ti zan do, a se guir, que so men te em
1916, em res pos ta a con sul ta en ca mi nha da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, é que o Mi nis té rio da Fa zen da
ar güiu que os “ter re nos de Ma ri nha têm uma fun ção
mu i to im por tan te na de fe sa da cos ta”.

Pros se guin do, res sal tam que, como se per ce be
do es cor ço his tó ri co an tes re fe ri do, “a mo ti va ção pre -
pon de ran te na ins ti tu i ção e ma nu ten ção dos ter re nos
de ma ri nha como bem pú bli co foi, por ex ce lên cia, de
na tu re za eco nô mi ca. Dos in te res ses da Co roa Por tu-
gue sa na ex tra ção do sal, pas sou-se a uma vi são me -
ra men te fis ca lis ta, em que es ses ter re nos, pela via da
en fi te u se, fo ram per ma nen te men te con si de ra dos fon -
tes de re cur sos para o erá rio, sen do, com esse ob je ti-
vo, alvo de pre vi sões le ga is em su ces si vas leis or ça-
men tá ri as anu a is”.

Adi an te, fa zem re fe rên cia ao “pre a mar-mé dio
de 1831” com base no qual são de li mi ta dos os “ter re-
nos de ma ri nha e seus acres ci dos”, para des ta car
que esse his tó ri co “pre a mar-mé dio’’, so bre tu do no
que diz res pe i to aos “ter re nos acres ci dos de ma ri-
nha”, tem cons ti tu í do fa tor de gran de in qui e ta ção
para mo ra do res e ad qui ren tes de imó ve is re si den ci a-
is em re giões li to râ ne as, qua se sem pre obri ga dos a
“pa gar fo ros anu a is à União”, sem ja ma is dis por de
uma es cri tu ra de fi ni ti va.

Li nhas à fren te, ob je tam que “even tu a is “ra zões
de se gu ran ça da cos ta” po de rão ser sus sur ra das e
até mes mo ar güi das para jus ti fi car a pre ser va ção
des se ana crô ni co ins ti tu to”, até hoje fun da do, como
pen sam ter de mons tra do, “em in te res ses me ra men te
fis ca lis tas”. Con tu do, “a se rem ver da de i ras tais “ra-
zões de se gu ran ça”, não te ria ca bi men to, con ces sa
ve nia, o his tó ri co e crô ni co aban do no a que a ma i o ria
dos ter re nos de ma ri nha têm sido re le ga dos”.

E, após de ta lhar a quem deve ser atri bu í da, em
ra zão da ex tin ção pro pos ta, a pro pri e da de das áre as
hoje com pre en di das pe los “ter re nos de ma ri nha e
seus acres ci dos”, as sim con clu em, in ver bis:

“Lon ge de nós o in tu i to de ca u sar
trans tor nos à se gu ran ça do País. Só não
nos pa re ce jus to – nem mo ral men te de fen-
sá vel – de i xar mi lha res de bra si le i ros, em
sua ma i o ria pes so as de boa-fé, em si tu a ção
de per ma nen te in se gu ran ça ju rí di ca com re -
la ção, mu i tas ve zes, ao úni co imó vel re si-
den ci al que pos su em.

Qu e re mos tam bém de i xar pa ten te que
não te mos, com a pre sen te pro pos ta, o me -
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nor in te res se em ra di ca li zar, por quan to o
nos so ma i or in tu i to é sus ci tar a mais am pla
dis cus são pos sí vel em tor no do apon ta do
pro ble ma, sem pre com a es pe ran ça de que,
ao fi nal, al gu ma so lu ção jus ta e sen sa ta
cer ta men te sur gi rá.

Por úl ti mo, es pe ra mos que não se ve-
nha a ar gu men tar que, com a me di da pro-
pos ta, as nos sas pra i as se rão in va di das,
pois para pre ve nir hi pó te ses do gê ne ro já
exis te a Lei nº 7.661, de 16 de maio de
1988, que não so men te as de fi ne como
bens de uso co mum do povo, como tam bém
pro í be qual quer for ma de ur ba ni za ção ou de 
uti li za ção do solo que im pe ça que as pes so-
as a elas e ao mar te nham li vre aces so, em
qual quer di re ção ou sen ti do (art. 10 e §§)”.

Ten do co nhe ci men to do teor da PEC ora em
exa me, o Co man do da Ma ri nha nes ta Ca pi tal, por
sua Asses so ria de Acom pa nha men to Le gis la ti vo,
aduz ma ni fes ta ção con trá ria à ex tin ção pre co ni za da
pe los ilus tres au to res, con for me seu Pa re cer nº
42/2001, em ane xo.

Fun da men tan do o seu en ten di men to, ini cia o
Pa re cer em ques tão con sig nan do que os pro po si to-
res da co gi ta da ex tin ção pro cu ram “dar a en ten der
que a fi xa ção de 33 me tros na de fi ni ção de ter re nos
de ma ri nha é re cen te e tem sua ori gem no De cre-
to-Lei nº 9.760, de 5-9-1946”. No seu en ten der, há
nis so um equí vo co, pois a “fa i xa de ma ri nha foi fi xa da
em 15 Bra ças Cra ve i ras, me di da de com pri men to da
épo ca equi va len te a 10 pal mos, ou seja, 2,2 me tros;
daí, os 33 me tros”. E ci tam, em apo io a essa afir ma ti-
va, tre chos ex tra í dos da obra Ter re nos de Ma ri nha, de 
Ma no el Ma dru ga, em que se cons ta ta que a ci ta da
ex ten são de 33 (trin ta e três) me tros é an te ri or a
1831.

Em se gui da, aduz que “por oca sião da Re vi são
Cons ti tu ci o nal de 1994 fo ram apre sen ta das tre ze
PEC trans fe rin do os ter re nos de ma ri nha e acres ci-
dos para Esta dos e Mu ni cí pi os e seis PEC su pri min-
do do do mí nio da União os ter re nos de ma ri nha e
seus acres ci dos”.

Adi an te, des ta ca, quan to a es tas úl ti mas, o pro -
nun ci a men to do en tão Se cre tá rio do Pa tri mô nio da
União, ip sis lit te ris:

“Ori gi nal men te, no Bra sil, to das as ter -
ras per ten ci am à Co roa Por tu gue sa. Com o
pas sar do tem po, as áre as fo ram sen do
trans fe ri das a ter ce i ros. Des sa for ma, toda
pro pri e da de pri va da, no Bra sil, tem a mes-

ma ori gem, ou seja, o Po der Pú bli co. Algu-
mas áre as, no en tan to, ain da per ma ne cem
no do mí nio pú bli co, como é o caso do ter re-
nos de ma ri nha.

Embo ra as ra zões que le va ram a Co-
roa Por tu gue sa a cri ar os ter re nos de ma ri-
nha (de fe sa ter ri to ri al e in te res se pú bli co)
não seja, hoje, as prin ci pa is a jus ti fi ca rem a
ma nu ten ção des sas ter ras no do mí nio da
União, não se pode di zer que tais ra zões
não mais exis tem.

Com efe i to, a União vem uti li zan do es -
ses ter re nos e seus acres ci dos para ins ta la-
ção de uni da des mi li ta res, de sen vol vi men to
de pro je tos ur ba nís ti cos co mu ni tá ri os (pra-
ças, ave ni das, jar dins, cal ça dões, etc.), as-
sen ta men tos de po pu la ções ca ren tes e ou-
tros pro je tos de in te res se pú bli co.

Hoje, ga nha re le vo o in te res se eco ló gi-
co, uma vez que a ma i or par te des ses ter re-
nos cons ti tui área de pre ser va ção per ma-
nen te: Mata Atlân ti ca, man gues, mor ros e
du nas, in clu si ve as pra i as, que são bens de
uso co mum do povo.

Su pri mir, do do mí nio da União, os ter-
re nos de ma ri nha e seus acres ci dos con tra-
ria o in te res se eco nô mi co da União, com a
drás ti ca eli mi na ção de re ce i tas pa tri mo ni a is
(foro, la u dê mio e taxa de ocu pa ção), num
mo men to em que o Te sou ro Na ci o nal mais
ne ces si ta de am pli ar sua ar re ca da ção para
equi li brar as fi nan ças pú bli cas. Além do
mais, tal su pres são aca ba ria por per mi tir
que bens per ten cen tes a toda a Na ção Bra -
si le i ra pas sas sem para a pro pri e da de de
pou cos, sem ajus ta in de ni za ção”.

E, con clu in do, en fa ti za que a “apro va ção da
PEC nº 40/99, além de pro vo car uma ir re pa rá vel
per da no pa tri mô nio imo bi liá rio da União, iria cri ar
uma sé rie de dú vi das e con fu sões”, como, por
exem plo, as se guin tes:

“a) atu al men te, to dos os ter re nos de
ma ri nha e seus acres ci dos são bens da
União. Da ma ne i ra como está re di gi da a
PEC nº 40/99 per ma ne ce ri am com a União
ape nas os ter re nos ocu pa dos por ór gãos
pú bli cos fe de ra is; e com os Esta dos e os
Mu ni cí pi os, os ocu pa dos por ór gãos es ta du-
a is e mu ni ci pa is. Per gun ta-se: quem pas sa-
ria a de ter a pro pri e da de da que les que não
es tão ocu pa dos?;

Fe ve re i ro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  22 01931    93ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



b) a quem per ten ce rão os no vos
acres ci dos de ma ri nha for ma dos por ater ros
na tu ra is ou ar ti fi ci a is? Os Esta dos e as Pre -
fe i tu ras te rão com pe tên cia para au to ri zar
ater ros ar ti fi ci a is?;

c) o in ci so I do art. 20 da Cons ti tu i ção
Fe de ral es pe ci fi ca como bens da União os
que atu al men te lhe per ten cem e os que lhe
vi e rem a ser atri bu í dos. É evi den te que o
Atu al men te re por ta-se à épo ca da pro mul-
ga ção da Cons ti tu i ção, em 1988. Como o in -
ci so I não foi al te ra do, fica cri a do um con fli to
quan to a do mí nio de imó ve is;

d) cer ta men te, mu i tos dos imó ve is en -
qua dra dos no art. 2º da PEC já es tão re gis-
tra dos em nome da União, nos com pe ten tes
Car tó ri os de Re gis tros de Imó ve is;

e) a PEC oca si o na rá di fi cul da des à
Ma ri nha para ob ten ção de no vas áre as por
trans fe rên cia da SPU, pois mu i tas áre as
ocu pa das ile gal men te po de rão ser re gu la ri-
za das em pre ju í zo do ser vi ço pú bli co; e

f) é de se es pe rar um in cen ti vo às
tran sa ções ile ga is, à le ga li za ção de tí tu los
fra u du len tos, aos ater ros cri mi no sos de
man gues e de ou tras áre as de pre ser va ção
per ma nen te, não só de i xan do im pu nes mas
até pre mi an do seus pra ti can tes.”

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por 31 (trin ta e 
um) ilus tres Se nho res Se na do res, com o que fica
aten di do o re qui si to do art. 60, in ci so I, da Lei Fun da-
men tal.

Ade ma is, não atin ge qual quer dos nú cle os
cons ti tu ci o na is imo di fi cá ve is do § 4º do mes mo art.
60, nem tam pou co prin cí pi os fun da men ta is es tru tu-
ran tes do Esta do bra si le i ro.

Sob o pris ma cons ti tu ci o nal, por tan to, não vis -
lum bra mos qua is quer óbi ces à sua tra mi ta ção.

No mé ri to, tam pou co po de mos de i xar de ma ni-
fes tar in te i ra aqui es cên cia à ini ci a ti va em exa me, por -
quan to a ex tin ção nela ob je ti va da bus ca ofe re cer so -
lu ção con di zen te para pro ble ma que, como des ta ca-
do na jus ti fi ca ção, tem cons ti tu í do fa tor de enor me in -
qui e ta ção para mo ra do res e ad qui ren tes de imó ve is
em áre as li to râ ne as, os qua is, con so an te de ter mi na o
seu art. 2º, po de rão, fi nal men te, ad qui rir o do mí nio di -
re to das áre as que ocu pam, onde, mu i to fre qüen te-
men te, têm edi fi ca da a sua pró pria re si dên cia.

A ques tão do “pre a mar-mé dio de 1831”, ao con -
trá rio do que quer fa zer en ten der a Asses so ria de
Acom pa nha men to Le gis la ti vo do Co man do da Ma ri-
nha, não é a ques tão cen tral que le vou os ilus tres au -
to res à apre sen ta ção da PEC sob aná li se. A re fe rên-
cia a esse pon to, bem é de ver, cons ti tui ape nas um
re gis tro mar gi nal com que, dado o con si de rá vel re cuo
no tem po re pre sen ta do pelo ano de 1831, se pro cu ra
mos trar a di fi cul da de de até mes mo de fi nir com pre ci-
são, hoje, a efe ti va área dos “ter re nos e acres ci dos de 
ma ri nha”.

Em ver da de, como já con sig na do, o que pre ten-
dem os subs cri to res da ini ci a ti va é, tan to quan to pos -
sí vel, ofe re cer so lu ção jus ta e ade qua da para o en fo-
ca do pro ble ma, por quan to os alu di dos imó ve is, com o 
re gi me ju rí di co até hoje em vi gor, têm-se cons ti tu í do,
aci ma de tudo, em fa tor de enor me e sem pre cres cen-
te in qui e ta ção so ci al. A esse pro pó si to, bas ta re gis trar
que, es pe ci al men te após o ad ven to da re cen te Lei nº
9.636, de 1998, que de ter mi na a re a li za ção de um
am plo re ca das tra men to des ses imó ve is, pes so as a
quem nun ca fo ram exi gi das qua is quer ta xas an te ri or-
men te, vêm re ce ben do do Ser vi ço do Pa tri mô nio da
União (SPU) co bran ças de fo ros anu a is re tro a ti vas a
até dez anos an te ri o res, como se os al tos im pos tos
atu a is e as cres cen tes di fi cul da des eco nô mi cas não
fos sem su fi ci en tes para que bran tar o âni mo e a es pe-
ran ça do nos so povo.

Para fa zer mos uma idéia mais pre ci sa da exa ta
di men são do fe nô me no em tela, bas ta con si de rar mos
não só a enor me ex ten são da cos ta bra si le i ra, como
tam bém o fato de que al gu mas ca pi ta is de es ta dos da 
nos sa Fe de ra ção es tão ra di ca das em ilhas, como é o
caso de Flo ri a nó po lis, em San ta Ca ta ri na, São Luís,
no Esta do do Ma ra nhão, e tam bém Vi tó ria, no Esta do
do Espí ri to San to. Não é ne nhum exa ge ro afir mar,
por tan to, que são de ze nas ou tal vez cen te nas de mi -
lha res de pes so as em si tu a ção de crô ni ca e per ma-
nen te in se gu ran ça ju rí di ca por se rem pro pri e tá ri as de 
imó ve is cons tru í dos, mu i to fre qüen te men te de
boa-fé, em ter re nos ou acres ci dos de ma ri nha.

De mais a mais, che ga a pa re cer ta u to ló gi co
afir mar-se que a res pu bli ca, até em ra zão de sua pró -
pria na tu re za, há de ser sem pre ad mi nis tra da ob je ti-
van do a con se cu ção do bem pú bli co, ou seja, o
bem-es tar da so ci e da de.Em ou tras pa la vras, 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.
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Tam bém não po de mos de i xar de ter pre sen te a
si tu a ção es drú xu la des sas áre as no que se re fe re à
ad mi nis tra ção do pró prio mu ni cí pio onde es tão si tu a-
das. Cons ti tu em, mu i tas ve zes, áre as ur ba nas, so bre
as qua is in ci dem as nor mas do Pla no Di re tor, no que
se re fe re a zo ne a men tos e edi fi ca ções. Dada ain da a
sua con di ção ur ba na, cabe ao mu ni cí pio não ape nas
dotá-las de in fra-es tru tu ra, mas tam bém man tê-las
lim pas e con ser va das. Con tu do, se fo rem áre as ain da
não edi fi ca das, por per ten ce rem à União, o mu ni cí pio
não pode lan çar so bre elas qual quer tri bu to, mer cê da 
imu ni da de tri bu tá ria re cí pro ca con sa gra da na Cons ti-
tu i ção Fe de ral (art. 150, VI, a). E mes mo quan do exis -
tam edi fi ca ções, a base tri bu tá vel deve sem pre ex clu ir
o va lor cor res pon den te ao do mí nio di re to da União,
in ci din do ape nas so bre o do mí nio útil de que é ti tu lar
o en fi te u ta ou fo re i ro. Em re su mo, no que se re fe re ao
mu ni cí pio, a per ma nên cia des sas áre as na pro pri e da-
de da União só acar re ta ônus e pre ju í zos, com re du zida
con tra par ti da em ter mos de ar re ca da ção tri bu tá ria.

Con si de re-se, ain da, que o ques ti o na do ins ti tu-
to dos “ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos” tem
tam bém o efe i to de trans for mar a União em gran de
pro pri e tá ria de áre as ur ba nas em mu i tos es ta dos bra -
si le i ros, o que se nos afi gu ra ab so lu ta men te cen su rá-
vel, so bre tu do por que é no tó rio que, há já vá ri os
anos, vem sen do pro mo vi da uma sig ni fi ca ti va re for ma
pa tri mo ni al ob je ti van do exa ta men te de i xar ao po der
pú bli co ape nas o cum pri men to de suas fun ções bá si-
cas e es sen ci a is. Além dis so, têm sido cada vez mais
fre qüen tes os re cla mos no sen ti do de um ma i or for ta-
le ci men to do nos so sis te ma fe de ra ti vo, o que igual -
men te em nada con diz com a si tu a ção ge ra da pelo
ins ti tu to sob men ção.

Qu an to às ob je ções le van ta das pelo Co man do
da Ma ri nha nes ta ca pi tal – re pro du zi das ao fi nal do
nos so an te ce den te re la tó rio –, te mos, con ces sa ve -
nia, que as ra zões em que se ani mam, quan do não de 
todo in con sis ten tes, cons ti tu em im per fe i ções per fe i-
ta men te sa ná ve is no âm bi to des ta Co mis são.

Com efe i to, em bo ra pro ce den te a in vec ti va pos -
ta sob a alí nea a pa re ce-nos que ela não cons ti tui
obs tá cu lo in trans po ní vel à apro va ção da ini ci a ti va,
uma vez que apon ta omis são fa cil men te su prí vel por
meio de emen da.

O mes mo se diga da in da ga ção ini ci al da alí nea
b, ca ben do res sal tar, ain da, que a dú vi da ma ni fes ta-
da ao seu fi nal mos tra-se, na ver da de, de todo im pro-
ce den te, haja vis ta que a au to ri za ção para re a li zar
“ater ros ar ti fi ci a is” em “ter re nos de ma ri nha”, in de-
pen den te men te de os di tos ter re nos se rem da União
ou pas sa rem à pro pri e da de de ou tros en tes po lí ti cos,

é e con ti nu a rá sen do ques tão afe ta aos ór gãos de
con tro le e fis ca li za ção am bi en tal com pe ten tes. Em
ou tras pa la vras, é in di fe ren te, no caso, a ti tu la ri da de
da pro pri e da de, pois o con tro le dos ór gãos de pre ser-
va ção do meio am bi en te sem pre es ta rá pre sen te, so -
bre tu do quan do tais áre as abri ga rem es pé ci es ve ge-
ta is de fi ni das em lei como de pre ser va ção per ma nen-
te, como é o caso das flo res tas e de ma is for mas de
ve ge ta ção si tu a das “nas res tin gas, como fi xa do ras de 
du nas ou es ta bi li za do ras de man gues” (Lei nº
4.771/65, art. 2º, alí nea f — Có di go Flo res tal).

A ob je ção pos ta sob a alí nea c até dis pen sa ma -
i o res co men tá ri os, pa re cen do-nos bas tan te pon de rar
que o seu ilus tre for mu la dor, pos si vel men te, não le-
vou em con si de ra ção tra tar-se de pro pos ta de emen -
da à Cons ti tu i ção, cu jos úni cos li mi tes ma te ri a is são
os de no mi na dos “prin cí pi os es tru tu ran tes” e as “cláu -
su las pé tre as” es pe ci fi ca das no § 4º do art. 60 da Lei
Fun da men tal.

Re la ti va men te ao re gis tra do na alí nea d, afi gu-
ra-se-nos evi den te que a for mu la ção do art. 2º da ini ci a-
ti va em nada co li de com even tu a is re gis tros imo bi liá ri os
já re a li za dos em fa vor da União. Ao con trá rio, até os ro -
bus te ce, pois ex pres sa men te atri bui à União to das as
áre as onde edi fi ca dos imó ve is ocu pa dos por seus ór -
gãos e en ti da des, ou uti li za dos na pres ta ção de ser vi-
ços pú bli cos por esta per mi ti dos ou con ce di dos.

No que se re fe re à ale ga ção da alí nea ~ so bre
even tu a is di fi cul da des de a Ma ri nha vir a ob ter no vas
áre as ne ces sá ri as a suas ati vi da des, en ten de mos
tra tar-se de em pe ci lho de fá cil su pe ra ção, bas tan do,
para tan to, in se rir-se no tex to da pro pos ta for mu la ção
que vi a bi li ze o aten di men to des sa ne ces si da de, de fe-
rin do à União o di re i to de de fi nir me di an te de cre to, em 
de ter mi na do pra zo, as áre as in dis pen sá ve is à cons-
tru ção de quar téis e ou tras for ti fi ca ções, à ins ta la ção
de fa róis de si na li za ção náu ti ca, bem como às fun-
ções de se gu ran ça e vi gi lân cia da cos ta e ou tras ati vi-
da des de ma ri nha. E para pre ve nir qua is quer trans tor-
nos en quan to não se es ta be le ça essa de fi ni ção, pa re-
ce-nos opor tu no que se di la te, por igual pra zo, a en -
tra da em vi gor da Emen da a ser pro mul ga da. O que
não nos pa re ce jus ti fi cá vel é man ter-se sob o do mí nio
da União, a pre tex to do fu tu ro aten di men to des sa
even tu al ne ces si da de, as ex ten sas áre as de ter re nos
e acres ci dos de ma ri nha hoje exis ten tes, que al can-
çam, in clu si ve, vas tos tre chos ba nha dos por rios na
Re gião Nor te, já que a de fi ni ção le gal des se ins ti tu to,
como vi mos, sem qual quer pro ve i to ob je ti va men te
jus ti fi cá vel, in clui tam bém as fa i xas das mar gens dos
rios e la go as, até onde se faça sen tir a in fluên cia das
ma rés” (De cre to-Lei nº 9.760/46, art. 2º, alí nea a).
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Fi nal men te, com res pe i to ao ar güi do na alí nea f,
pa re ce-nos que a si tu a ção atu al, mer cê das ca rên ci-
as e da dis tân cia em que se si tu am as De le ga ci as vin -
cu la das ao SPU, a ri gor é o ma i or in cen ti vo às ale ga-
das “tran sa ções ile ga is” e tam bém à “le ga li za ção de
tí tu los fra u du len tos”. Em ver da de, dada a sua ma i or
pro xi mi da de, os mu ni cí pi os te rão mu i to me lho res
con di ções de co i bir even tu a is abu sos, es ta be le cen-
do, no seu pró prio in te res se, se ve ra fis ca li za ção so -
bre a des ti na ção e a uti li za ção das áre as em apre ço.

Em suma, do pon to de vis ta do mé ri to pa re-
cem-nos pa ten tes a con ve niên cia e a opor tu ni da de
da ini ci a ti va em pa u ta, a qual, sa li en te-se ain da, em
ne nhum mo men to ca u sa rá qual quer tipo de di la pi da-
ção do pa tri mô nio pú bli co, pois o seu art. 2º ex pres sa-
men te pre vê a ven da do do mí nio di re to das áre as em
po der de par ti cu la res, in clu si ve com pre fe rên cia aos
seus le gí ti mos ocu pan tes. Ape nas as ren das daí pro -
ve ni en tes não re ver te rão à União, mas em fa vor do
mu ni cí pio de si tu a ção do imó vel.

Por ou tro lado, as pra i as de for ma al gu ma se rão
al can ça das pe los efe i tos da pro po si ção em exa me,
pois con ti nu a rão como bens de uso co mum do povo,
con for me pres cre ve a Lei nº 7.661, de 1988, além do
que tam bém se nos afi gu ram ade qua das as re gras de 
de fi ni ção de pro pri e da de pre vis tas em seu art. 2º, que 
con ve ni en te men te res guar dam os di re i tos ali es pe ci-
fi ca dos, so bre tu do os da União quan to às áre as onde
even tu al men te exis tam edi fí ci os pú bli cos uti li za das
por seus ór gãos e en ti da des, en tre as qua is nos pa re-
ce con ve ni en te ex pli ci tar tam bém, a fim de pre ve nir
qua is quer dú vi das, aque las em que já se en con tram
ins ta la dos fa róis de si na li za ção náu ti ca.

Antes, po rém, de con clu ir mos, não nos po de-
mos fur tar ao re gis tro de que a pro pos ta em exa me
está a ne ces si tar de al guns pe que nos apri mo ra men-
tos, seja para adap ta ção de seu tex to aos di ta mes da
Lei Com ple men tar nº 95, de 1999, seja tam bém para
ex clu ir do con jun to de suas for mu la ções ma té ri as
nada con di zen tes com a na tu re za da Lei Ma i or à qual
de ve rão ser acres ci das, como é o caso, por exem plo,
do ex ten so de ta lha men to de cri té ri os a se rem ob ser-
va dos no pro ces so de ali e na ção, in clu si ve com fi xa-
ção de pra zo de fi nan ci a men to e de taxa de ju ros.
Além dis so, en ten de mos que o co gi ta do di re i to de
prefe rên cia deve ser re co nhe ci do so men te em be ne-
fí cio dos de ten to res de con tra to de afo ra men to, em
dia com suas obri ga ções, que ma ni fes ta rem ex pres so
in te res se em ad qui rir o do mí nio di re to das áre as em
seu po der, pois lo ca tá ri os e ar ren da tá ri os não são ti -
tu la res de do mí nio útil e têm suas re la ções con tra tu a-
is re gi das por le gis la ção es pe cí fi ca.

Di an te de todo o aci ma ex pos to, o nos so voto é
pela apro va ção da ma té ria, nos se guin tes ter mos:

“PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 1999

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 pon do so bre
a pro pri e da de des ses imó ve is.

As Me sas das 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 São re vo ga dos o in ci so VII do art. 20 da
Cons ti tu i ção Fe de ral 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, fi can do ex -
tin tos, para to dos os efe i tos le ga is, os ter re nos de ma -
ri nha e os ter re nos acres ci dos de ma ri nha.

Art. 2º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ar-
ti go:

Art. Com a re vo ga ção do in ci so VII do
art. 20 da Cons ti tu i ção e do § 3º do art. 49
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, as áre as cons ti tu í das pela fa i xa
an tes con ce i tu a da como ter re nos de ma ri-
nha ou ter re nos acres ci dos de ma ri nha têm
sua pro pri e da de as sim de fi ni da:

I – con ti nu am no do mí nio da União,
aque las 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 fe de ral, in clu si ve ins ta la ções de fa -
róis de si na li za ção náu ti ca, ou ha jam sido
re gu lar men te des ti na das à uti li za ção por
pres ta do res de ser vi ços pú bli cos con ce di-
dos ou per mi ti dos pela União;

II – pas sam à ti tu la ri da de dos es ta dos
onde se si tu am, aque las 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 es ta du al ou te-
nham sido re gu lar men te des ti na das à uti li-
za ção por pres ta do res de ser vi ços pú bli cos
con ce di dos ou per mi ti dos pe los es ta dos;

III – per ma ne cem sob do mí nio dos
res pec ti vos do na tá ri os, aque las do a das me -
di an te pré via au to ri za ção em lei fe de ral;
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IV – pas sam à pro pri e da de dos mu ni-
cí pi os onde si tu a das, aque las não en qua-
drá ve is nas hi pó te ses des cri tas nos in ci sos
an te ri o res e as áre as atu al men te ce di das,
lo ca das, ar ren da das ou afo ra das a ter ce i ros
pela União.

§ 1º Os mu ni cí pi os be ne fi ciá ri os da
trans fe rên cia pa tri mo ni al de que tra ta o in ci so
IV ali e na rão aos fo re i ros ex pres sa men te in te-
res sa dos o do mí nio di re to das áre as que lhes
te nham sido afo ra das, as se gu ra do àque les
que es te jam em dia com as obri ga ções de cor-
ren tes do con tra to de afo ra men to o di re i to de
pre fe rên cia à aqui si ção pelo jus to pre ço de
ava li a ção.

§ 2º As áre as re ce bi das na for ma do
in ci so IV, sal vo nos ca sos de que tra ta o §
1º, so men te po de rão ser ali e na das me di an-
te a ob ser vân cia do ade qua do pro ce di men-
to li ci ta tó rio.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de até
120 (cen to e vin te) dias a con tar da pu bli ca ção
des ta Emen da, fin do o qual es ta rá ex tin to o di -
re i to ora as se gu ra do, edi ta rá de cre to em que
es pe ci fi ca rá as áre as de an ti gos ter re nos ou
acres ci dos de ma ri nha so bre as qua is de ve rá
fi car man ti do o do mí nio da União, in clu in do,
para esse fim, ex clu si va men te aque las já efe ti-
va men te uti li za das pe las For ças Arma das e
ou tras con si de ra das in dis pen sá ve is à cons tru-
ção de quar téis e ou tras for ti fi ca ções mi li ta res,
à ins ta la ção de fa róis de si na li za ção náu ti ca,
as sim como ao exer cí cio das fun ções de vi gi-
lân cia e se gu ran ça da cos ta e de ma is ati vi da-
des mi li ta res.

Art. 3º Esta Emen da en tra em vi gor no pra zo de
120 (cen to e vin te) dias a con tar de sua pu bli ca ção.”

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. –
Osmar Dias, Re la tor.

CONTINUAÇÃO DO PARECER
Nº   , DE 2003 DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Re la tó rio

Sob o cri vo des ta esta Co mis são a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção re fe ren ci a da à epí gra fe, que,
além de pre co ni zar a re vo ga ção de dis po si ti vos do
tex to cons ti tu ci o nal e do ADCT, a fim de ex tin guir os
“ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos”, tam bém de -
fi ne, em face da co gi ta da ex tin ção, com qua is en tes

po lí ti cos de ve rá fi car a pro pri e da de dos alu di dos imó -
ve is, atu al men te sob do mí nio da União.

O con te ú do e o al can ce da pro pos ta já são so -
be ja men te co nhe ci dos dos ilus tres mem bros des ta
Co mis são, que aqui já a exa mi na ram e dis cu ti ram em
mais de uma oca sião.

O mes mo é pos sí vel afir mar com re la ção ao
Subs ti tu ti vo pro pos to pelo ilus tre re la tor, Se na dor
Osmar Dias, que, ao su ge rir opor tu nos apri mo ra men-
tos do tex to ori gi nal, mi nu ci o sa men te o de ta lhou na
re u nião do úl ti mo dia 13, oca sião em que for mu la mos
pe di do de vis ta, ob je ti van do ofe re cer aper fe i ço a men-
to em pon to que, como adi an te se verá, re pu ta mos
fun da men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Con for me con sig na mos na já re fe ri da as sen ta-
da, tam bém en ten de mos que os cha ma dos ter re nos
de ma ri nha são um ver da de i ro pro ble ma, haja vis ta
que não ofe re cem à União re ce i ta ex pres si va, tan to
em ra zão das tra di ci o na is su ba va li a ções de que são
ob je to es ses imó ve is, quan to por ca u sa da co nhe ci da
fal ta de ca pa ci da de ope ra ci o nal do ór gão fe de ral en -
car re ga do de ad mi nis trá-los.

Ade ma is, fa ze mos par te do Co mi tê de Re ce i ta
do Orça men to, onde es ta mos to dos en vi dan do um
enor me es for ço para bus car re ce i tas in clu si ve para
pro gra mas so ci a is, como, por exem plo, o de com ba te
à fome, e tam bém para vi a bi li zar um ma i or in cre men-
to no va lor do sa lá rio-mí ni mo.

Por isso, ve mos nos ter re nos de ma ri nha uma
boa pos si bi li da de de au fe ri men to de no vas re ce i tas,
en ten den do fun da men tal es ta be le cer, nes se sen ti do,
uma es pé cie de par ce ria com os mu ni cí pi os que irão
re ce ber os imó ve is em ques tão. Esses mu ni cí pi os,
em nos sa vi são, de ve rão en car re gar-se dos pro ce di-
men tos de ali e na ção, re par tin do o pro du to ar re ca da-
do, pos te ri or men te, de modo igua li tá rio, en tre si e a
União, o que per mi ti ria am pli ar subs tan ci al men te os
pro gra mas so ci a is do Go ver no Fe de ral.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do da
apro va ção do Subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo re la tor, com
a se guin te emen da:

Acres cen te-se ao ar ti go adi ta do pelo art. 2º do
subs ti tu ti vo do re la tor à PEC nº 40, de 1999, o se guin-
te § 4º.
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§ 4º As re ce i tas pro ve ni en tes das ali e na ções a
que se re fe rem os pa rá gra fos 1º e 2º des te ar ti go se -
rão igua li ta ri a men te re par ti das en tre os mu ni cí pi os
em cu jas áre as se si tu em os imó ve is ali e na dos e a
União, pas san do a par ce la des ta úl ti ma a cons ti tu ir
re cur so vin cu la do ao fun do de com ba te à po bre za.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

EMENDA Nº 1- CCJ (SUBSTITUTIVO)

À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 40, DE 1999

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 pon do so bre
a pro pri e da de des ses imó ve 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 São re vo ga dos o in ci so VII do art. 20 da
Cons ti tu i ção Fe de ral 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, fi can do ex -
tin tos, para to dos os efe i tos le ga is, os ter re nos de ma -
ri nha e os ter re nos acres ci dos de ma ri nha.

Art. 2º O Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art.  Com a re vo ga ção do in ci so VII do 
art. 20 da Cons ti tu i ção e do § 3º do art. 49
des te Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, as áre as cons ti tu í das pela fa i xa
an tes con ce i tu a da como ter re nos de ma ri-
nha ou ter re nos acres ci dos de ma ri nha têm
sua pro pri e da de as sim de fi ni da:

I – con ti nu am no do mí nio da União,
aque las 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 fe de ral, in clu si ve ins ta la ções de fa -
róis de si na li za ção náu ti ca, ou ha jam sido
re gu lar men te des ti na das à uti li za ção por
pres ta do res de ser vi ços pú bli cos con ce di-
dos ou per mi ti dos pela União;

II – pas sam à ti tu la ri da de dos Esta dos
onde se si tu am, aque las 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 es ta du al ou te-
nham sido re gu lar men te des ti na das à uti li-

za ção por pres ta do res de ser vi ços pú bli cos
con ce di dos ou per mi ti dos pe los Esta dos;

III – per ma ne cem sob do mí nio dos
res pec ti vos do na tá ri os, aque las do a das me -
di an te pré via au to ri za ção em lei fe de ral;

IV – pas sam à pro pri e da de dos mu ni cí pi-
os onde si tu a das, aque las não en qua drá ve is
nas hi pó te ses des cri tas nos in ci sos an te ri o res
e as áre as atu al men te ce di das, lo ca das, ar ren-
da das ou afo ra das a ter ce i ros pela União.

§ 1º Os mu ni cí pi os be ne fi ciá ri os da
trans fe rên cia pa tri mo ni al de que tra ta o in ci-
so IV ali e na rão aos fo re i ros ex pres sa men te
in te res sa dos o do mí nio di re to das áre as que 
lhes te nham sido afo ra das, as se gu ra do
àque les que es te jam em dia com as obri ga-
ções de cor ren tes do con tra to de afo ra men to
o di re i to de pre fe rên cia à aqui si ção pelo jus -
to pre ço de ava li a ção.

§ 2º As áre as re ce bi das na for ma do
in ci so IV, sal vo nos ca sos de que tra ta o §
1º, so men te po de rão ser ali e na das me di an-
te a ob ser vân cia do ade qua do pro ce di men-
to li ci ta tó rio.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de até
120 (cen to e vin te) dias a con tar da pu bli ca ção
des ta Emen da, fin do o qual es ta rá ex tin to o di -
re i to ora as se gu ra do, edi ta rá de cre to em que
es pe ci fi ca rá as áre as de an ti gos ter re nos ou
acres ci dos de ma ri nha so bre as qua is de ve rá
fi car man ti do o do mí nio da União, in clu in do,
para esse fim, ex clu si va men te aque las já efe ti-
va men te uti li za das pe las For ças Arma das e
ou tras con si de ra das in dis pen sá ve is à cons tru-
ção de quar téis e ou tras for ti fi ca ções mi li ta res,
à ins ta la ção de fa róis de si na li za ção náu ti ca,
as sim como ao exer cí cio das fun ções de vi gi-
lân cia e se gu ran ça da cos ta e de ma is ati vi da-
des mi li ta res.

§ 4º As re ce i tas pro ve ni en tes das ali e na-
ções a que se re fe rem os pa rá gra fos 1º e 2º
des te ar ti go se rão igua li ta ri a men te re par ti das
en tre os mu ni cí pi os em cu jas áre as se si tu em
os imó ve is ali e na dos e a União, pas san do a
par ce la des ta úl ti ma a cons ti tu ir re cur so vin cu-
la do ao Fun do de Com ba te à Po bre za.”

Art. 3º Esta emenda entra em vigor no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua
publicação.

Sala da Comissão,  20 de novembro de 2002 –
– Bernardo Cabral – Presidente – Osmar Dias –
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Relator  – Antonio Carlos Júnior  – Íris Rezende – 
Romero Jucá  – Bello Parga  – Luiz Otavio –
Pedro Simon – José Fogaça – Maguito Vilela–
Jefferson Péres – João Alberto Sou za.

Complementam as assinaturas dos membros
da Comissão, nos termos do art. 356, Parágrafo uni -
co, do Risf, os senhores Senadores: – Ney Suassuna
– Moreira Mendes – José Eduardo Dutra
(Abstenção) – Eduardo Suplicy – Casildo Maldaner 
– Artur Da Távola – Ricardo Santos – Chico
Sartore – Luiz Pastore – José Sarney– Geraldo
Cândido – Ludio Coelho – Carlos Patrocínio –
Roberto Saturnino – Carlos Bezerra – Henrique
Loyola – Antero Paes De Barros – Antonio Carlos
Va la da res.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER

ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 20. São bens da União:
I – os que atu al men te lhe per ten cem e os que

lhe vi e rem a ser atri bu í dos;
....................................................................................

VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;
Art. 60. A Cons ti tu i ção po de rá ser emen da da

me di an te pro pos ta:
§ 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.
Art. 150. Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as se-

gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:
....................................................................................

VI – ins ti tu ir im pos tos so bre:

a) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços, uns dos ou-
tros;

TITULO X
Ato Das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

Art. 49. A lei dis po rá so bre o ins ti tu to da en fi te-
u se em imó ve is ur ba nos, sen do fa cul ta da aos fo re i-
ros, no caso de sua ex tin ção, a re mi ção dos afo ra-

men tos me di an te aqui si ção do do mí nio di re to, na
con for mi da de do que dis pu se rem os res pec ti vos
con tra tos.

§ 3º – A en fi te u se con ti nu a rá sen do apli ca da
aos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, si tu a dos
na fa i xa de se gu ran ça, a par tir da orla ma rí ti ma.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998

Dis põe so bre a re gu la ri za ção, ad mi-
nis tra ção, afo ra men to e ali e na ção de
bens imó ve is de do mí nio da União, al te ra
dis po si ti vos dos De cre tos-Leis nºs 9.760,
de 5 de se tem bro de 1946, e 2.398, de 21
de de zem bro de 1987, re gu la men ta o § 2º
do art. 49 do Ato das Dis po si ções Cons ti-
tu ci o na is Tran si tó ri as, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965

Insti tui o novo Có di go Flo res tal.

Art. 2º Con si de ram-se de pre ser va ção per ma-
nen te, pelo só efe i to des ta Lei, as flo res tas e de ma is
for mas de ve ge ta ção na tu ral si tu a das:
....................................................................................

f) nas res tin gas, como fi xa do ras de du nas ou es -
ta bi li za do ras de man gues;
....................................................................................

LEI Nº 7.661, DE 16 DE MAIO DE 1988

Insti tui o Pla no Na ci o nal de Ge ren ci a-
men to Cos te i ro e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 2º Su bor di nan do-se aos prin cí pi os e ten do

em vis ta os ob je ti vos ge né ri cos da PNMA, fi xa dos
res pec ti va men te nos arts. 2º e 4º da Lei nº 6.938, de
31 de agos to de 1981, o PNGC vi sa rá es pe ci fi ca men-
te a ori en tar a uti li za ção na ci o nal dos re cur sos na
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Zona Cos te i ra, de for ma a con tri bu ir para ele var a
qua li da de da vida de sua po pu la ção, e a pro te ção do
seu pa tri mô nio na tu ral, his tó ri co, ét ni co e cul tu ral.

Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos des ta lei, con si-
de ra-se Zona Cos te i ra o es pa ço ge o grá fi co de in te ra-
ção do ar, do mar e da ter ra, in clu in do seus re cur sos
re no vá ve is ou não, abran gen do uma fa i xa ma rí ti ma e
ou tra ter res tre, que se rão de fi ni das pelo Pla no.
....................................................................................

Art. 10. As pra i as são bens pú bli cos de uso co -
mum do povo, sen do as se gu ra do, sem pre, li vre e
fran co aces so a elas e ao mar, em qual quer di re ção e
sen ti do, res sal va dos os tre chos con si de ra dos de in te-
res se de se gu ran ça na ci o nal ou in clu í dos em áre as
pro te gi das por le gis la ção es pe cí fi ca.

§ 1º Não será per mi ti da a ur ba ni za ção ou qual -
quer for ma de uti li za ção do solo na Zona Cos te i ra que 
im pe ça ou di fi cul te o aces so as se gu ra do no ca put
des te ar ti go.

§ 2º A re gu la men ta ção des ta lei de ter mi na rá as
ca rac te rís ti cas e as mo da li da des de aces so que ga -
ran tam o uso pú bli co das pra i as e do mar.

§ 3º Enten de-se por pra ia a área co ber ta e des -
co ber ta pe ri o di ca men te pe las águas, acres ci da da fa -
i xa sub se qüen te de ma te ri al de trí ti co, tal como are i as,
cas ca lhos, se i xos e pe dre gu lhos, até o li mi te onde se
ini cie a ve ge ta ção na tu ral, ou, em sua au sên cia, onde
co me ce um ou tro ecos sis te ma.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 9.760,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946

Dis põe so bre os bens imó ve is dá
União e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 tros ho ri zon tal-
men te, para a par te da ter ra, da po si ção da li nha do
pre a mar-me di do de 1831:

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;

PARECER Nº 28, 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 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; e so bre a Pro pos ta de Emen da â
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 (tra mi tan do em con jun to, nos
ter mos do Re que ri men to nº 326, de 1999)

Re la tor: Se na dor Iris Rezende

I – Re la tó rio

Vêm a esta Co mis são, para exa me, nos ter mos
do art. 356 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral
(RISF), as pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção
(PEC) em epí gra fe.

À pri me i ra (PEC nº 31, de 1999) foi ane xa da a
PEC nº 44, de 1999, me di an te a apro va ção do Re-
que ri men to nº 326, de 1999.

Ambas as pro pos tas es tão re di gi das nos mes -
mos ter mos com o ob je ti vo de al te rar o art. 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral para tor nar o voto fa cul ta ti vo,
me di an te a in clu são da ex pres são, fa cul ta ti vo, no ca-
put do re fe ri do ar ti go, e da re ti ra da da ex pres são, e o
voto são, exis ten te no § 1º do mes mo ar ti go.

Des se modo, o art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa ria a ter a se guin te re da ção (mo di fi ca ções su bli-
nha das):

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer -
ci da pelo su frá gio uni ver sal e pelo voto fa-
cul ta ti vo, di re to e se cre to, com va lor igual
para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:

..............................................................
§ 1º O alis ta men to ele i to ral é:
..............................................................

A cláu su la de vi gên cia, pre vis ta no art. 2º da
pro pos ta ane xa da (PEC nº 44, de 1999), foi, no en-
tan to, omi ti da na pro pos ta prin ci pal (PEC nº 31, de
1999).

As duas pro pos tas es tão subs cri tas por mais de
um ter ço dos mem bros do Se na do, aten den do, as sim,
ao dis pos to no art. 60, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal. É o re la tó rio.

II – Aná li se do Mé ri to

A ma té ria tra ta da pe las duas pro pos tas de
emen da à Cons ti tu i ção foi exa mi na da e apro va da, du -
ran te a le gis la tu ra pas sa da, pela Co mis são Tem po rá-
ria Inter na do Se na do Fe de ral des ti na da a es tu dar a
re for ma po lí ti co-par ti dá ria – cri a da me di an te o Re-
que ri men to nº 518, de 1995, con for me cons ta do seu
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Re la tó rio nº 1, de 1998 – jun ta men te com ou tras sete
pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção e três pro je tos
de lei.

A PEC nº 44, de 1999 (ane xa da à PEC nº 31, de
1999), cons ti tui a re a pre sen ta ção, na atu al le gis la tu-
ra, da PEC nº 42, de 1998, que foi aca ta da pela su pra-
ci ta da Co mis são tem po rá ria, sen do, no en tan to, ar -
qui va da em vir tu de do tér mi no da le gis la tu ra pas sa da
(art. 332, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral –
RISF).

O tema em aná li se é um dos mais re cor ren tes
do Con gres so Na ci o nal e da opi nião pú bli ca, sen do
re to ma do com ên fa se sem pre após os ple i tos ele i to-
ra is, em vir tu de, prin ci pal men te, da cres cen te ten dên-
cia ao ab sen te ís mo do ele i tor e ao au men to dos vo tos
bran cos e nu los.

O Bra sil – sa be mo-lo to dos – é uma das pou cas
de mo cra ci as do mun do a im por o voto obri ga tó rio.
Ale gam seus de fen so res ser a in du ção à par ti ci pa ção
da ci da da nia po li ti ca men te con ve ni en te, para não di -
zer in dis pen sá vel, em de mo cra ci as frá ge is como a
bra si le i ra. Só vo tan do, en ten dem eles, apren de-se a
vo tar. Em não sen do obri ga do a com pa re cer às ur -
nas, o bra si le i ro pre fe ri ria fi car em casa, ir à pra ia, ou
fa zer uma vi a gen zi nha para apro ve i tar o fe ri a do, o
que, atu al men te, não é mais pos sí vel, pois as ele i-
ções se re a li zam aos do min gos.

Sen do o voto o ato for mal que as se gu ra o di re i to
de es co lha, é ine gá vel sua im por tân cia ope ra ci o nal
na prá ti ca dos ide a is de mo crá ti cos, pois é por seu in -
ter mé dio que o ci da dão in flui e par ti ci pa da vida po lí ti-
ca na ci o nal.

To da via, a obri ga to ri e da de do voto cons ti tui, a
nos so ver, cons tran gi men to le gal que pre ten de im por
a par ti ci pa ção po lí ti ca como um modo de es ta be le cer
le gi ti mi da de para a de mo cra cia re pre sen ta ti va.

Em ra zão de o su frá gio uni ver sal e se cre to re -
pre sen tar ins tru men to es sen ci al da de mo cra cia, não
pode ele mes mo res sen tir-se do tra ço es sen ci al da
vida de mo crá ti ca – a li ber da de de agir.

A atu al Cons ti tu i ção bra si le i ra man te ve a tra di-
ção do voto obri ga tó rio ini ci a da com o Có di go Ele i to-
ral de 1932. Os de ba tes so bre o voto fa cul ta ti vo du -
ran te os tra ba lhos da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu-
in te fo ram in ten sos, pre va le cen do, no en tan to, uma vi -
são de que, nes se as pec to, o Esta do é o tu tor da
cons ciên cia das pes so as, im pon do sua von ta de à
von ta de do ci da dão até mes mo para obri gá-lo a exer -
cer sua ci da da nia, inobs tan te nos sa pró pria Car ta Po -
lí ti ca con sa grar, como as de ma is do mun do ci vi li za do,
a so be ra nia e a su pre ma cia do Povo so bre o Esta do,

pois é do Povo que ema na o po der e só o Povo é so -
be ra no.

Enten de mos que os ar gu men tos que de ter mi-
na ram a obri ga to ri e da de do voto no Bra sil me re cem
uma re a va li a ção, pois essa exi gên cia já re sis te há
mais de meio sé cu lo, e foi in tro du zi da na le gis la ção
ele i to ral bra si le i ra quan do as con di ções eco nô mi cas
e po lí ti cas do País eram bas tan te di fe ren tes.

As trans for ma ções eco nô mi cas so fri das pelo
Bra sil nas úl ti mas dé ca das ge ra ram um novo per fil de
so ci e da de, ca rac te ri za do pela for te ur ba ni za ção e
pela gran de ex pan são dos me i os de co mu ni ca ção,
pro pi ci an do si tu a ção mais fa vo rá vel ao exer cí cio da
ci da da nia, ao des vin cu lar o ele i tor dos fe u dos agrá ri-
os que per me a ram a his tó ri ca po lí ti ca na ci o nal des de
o ad ven to das Ca pi ta ni as He re di tá ri as.

O mun do tam bém mu dou. Não há, hoje, ne nhu-
ma de mo cra cia re pre sen ta ti va re le van te que ado te o
re cur so do voto obri ga tó rio. De acor do com os con ce i-
tos mais mo der nos, o voto fa cul ta ti vo é ques tão pa cí fi-
ca nas prin ci pa is de mo cra ci as do mun do con tem po râ-
neo. O voto é en ten di do como uma fa cul da de da pes -
soa, uma au to de ter mi na ção do pró prio ci da dão, fru to
de sua li ber da de de es co lha, de sua von ta de. O ato vo -
li ti vo, para ser am plo e ir res tri to, não pode ser obri ga tó-
rio, pois von ta de é uma ques tão de cons ciên cia.

Obri gar a vo tar quem não quer fazê-lo não se ria
uma for ma de au to ri ta ris mo? Não será dis pa ra ta do
su por que des se ato com pul só rio pos sa bro tar algo
que me re ça ser cha ma do de cons ciên cia po lí ti ca?

Os pa í ses to ta li tá ri os, no cha ma do pe río do de
guer ra fria, exal ta vam o seu sis te ma ele i to ral por con -
se guir a par ti ci pa ção de pra ti ca men te to dos os ci da-
dãos, cu jas es co lhas dos go ver nan tes eram fe i tas
una ni me men te, haja vis ta não ha ver opo si ção.

Não se jus ti fi ca mais pre o cu pa ção tão gran de
com o ab sen te ís mo ele i to ral, pois esse pa re ce se guir
as con di ções con jun tu ra is da dis pu ta po lí ti ca. A abs -
ten ção ele i to ral é, hoje, fe nô me no co mum nas so ci e-
da des do Pri me i ro Mun do. Em pa í ses de mo cra ti ca-
men te es tá ve is como os Esta dos Uni dos, a Fran ça, a
Ale ma nha, a Grã-Bre ta nha, e tan tos ou tros, é gran de
a fal ta de par ti ci pa ção dos ele i to res, mas nem por
isso se ques ti o na a re pre sen ta ti vi da de dos ele i tos.

As na ções mais de sen vol vi das que ado tam o
voto fa cul ta ti vo não são con si de ra das me nos per fe i-
tas do que a nos sa, em ra zão de re gis tra rem com pa-
re ci men to às ur nas de me nos da me ta de dos ele i to-
res. Nos Esta dos Uni dos, a úl ti ma ele i ção para Pre si-
den te da Re pú bli ca con tou com a par ti ci pa ção de me -
nos de cin qüen ta por cen to do ele i to ra do e, mes mo
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nas cam pa nhas pre si den ci a is mais dis pu ta das, a pre -
sen ça dos ele i to res nos lo ca is de vo ta ção não atin giu
nú me ro ele va do em re la ção à po pu la ção apta a vo tar.
Tal fato não leva à ila ção de que fal ta par ti ci pa ção po -
pu lar àque le con so li da do sis te ma po lí ti co- ele i to ral.

Já nas de mo cra ci as eu ro péi as, o voto, mes mo
fa cul ta ti vo, é ca paz de atra ir ma i o ria sig ni fi ca ti va de
ci da dãos. Na Grã-Bre ta nha, por exem plo, che ga a se -
ten ta por cen to a par ti ci pa ção nos ple i tos para a Câ -
ma ra dos Co muns. Na Fran ça, é de cer ca de oi ten ta
por cen to o com pa re ci men to do ele i tor à ele i ção que
re no va a Assem bléia Na ci o nal.

Se voto obri ga tó rio fos se ins tru men to in dis pen-
sá vel à de mo cra cia, se ria cor re ta a con clu são de que
a ex tin ta União So vié ti ca, onde o voto era com pul si vo,
se ria o mo de lo a ser se gui do, en quan to que na ma i o-
ria dos pa í ses do Pri me i ro Mun do, onde o voto é fa cul-
ta ti vo, cons ti tu i ria exem plo pou co re co men dá vel. Na
ver da de, tem-se ve ri fi ca do que, nas na ções onde o
voto é vo lun tá rio, os re pre sen tan tes têm me lhor qua li-
da de, e a de mo cra cia re ve la-se ro bus ta, dis tan te de
tu mul tos ame a ça do res.

Ade ma is, se a obri ga to ri e da de do voto fos se
ins tru men to de es sên cia de mo crá ti ca, os nos sos go -
ver nan tes au to ri tá ri os a re pe li ri am, fato ja ma is ocor ri-
do na nos sa His tó ria; o voto com pul só rio, por tan to,
não con duz à via da de mo cra cia.

De ou tro lado, o voto fa cul ta ti vo in se re o ci da dão
no cam po da ple na e li vre es co lha, tor nan do o su frá-
gio mais com pa tí vel com os ide a is de mo crá ti cos; e,
por ser vo lun tá rio, cons ti tui um pas so à fren te na di re-
ção do aper fe i ço a men to das nos sas ins ti tu i ções de-
mo crá ti cas.

Qu an do o voto é fa cul ta ti vo, a so ci e da de par ti ci-
pa ti va toma em suas mãos as ré de as do pro ces so po -
lí ti co. Re co nhe ce-se, tam bém, uma das ga ran ti as in -
di vi du a is do ci da dão: a de opi nar ou não.

Re co nhe ce mos que, no Bra sil, o com pa re ci-
men to às ur nas e o re sul ta do das úl ti mas ele i ções
têm re ve la do cres cen te fal ta de in te res se do ele i tor
em re la ção ao pro ces so ele i to ral.

A ocor rên cia de ele va do nú me ro de vo tos bran -
cos e nu los nas nos sas ele i ções evi den cia o dis tan ci-
a men to cada vez ma i or en tre os bra si le i ros e as ins ti-
tu i ções po lí ti cas do País, pois essa au sên cia ou re cu-
sa de ma ni fes ta ção ele i to ral tra duz, fre qüen te men te,
a in con for mi da de dos ele i to res com os can di da tos,
com os par ti dos e com a pró pria po lí ti ca.

Há quem ar gu men te que o voto nulo, ou em
bran co, re fle te mu i to mais a in ca pa ci da de de pre en-
cher cor re ta men te a cé du la, ou ope rar a má qui na de

vo tar, do que a in sa tis fa ção do ele i tor. Ca be ria, nes te
caso, per gun tar: por que obri gar a vo tar quem não é
ca paz de fazê-lo?

A flu tu a ção na taxa de abs ten ção foi ob je to de
aná li se do ci en tis ta po lí ti co Mar cus Fa ria Fi gue i re do,
que em seu ar ti go “O voto obri ga tó rio”, pu bli ca do na
co le tâ nea Cem Anos de Ele i ções Pre si den ci a is,
ba se an do-se em da dos de pes qui sas re a li za das pelo
Insti tu to de Estu dos Eco nô mi cos, So ci a is e Po lí ti cos
de São Pa u lo – IDESP, e por ou tros ins ti tu tos, con clu-
iu es tar es tre i ta men te li ga da às con di ções em que
ocor re a com pe ti ção po lí ti ca e à cren ça na efe ti vi da de
do voto como me ca nis mo de mu dan ça po lí ti ca. Des se
modo, afir ma o au tor que a par ti ci pa ção do ele i tor va -
ria em fun ção da sua ma i or ou me nor con vic ção de
que, atra vés de seu voto, ele será ca paz de in flu ir na
vida po lí ti ca na ci o nal, es ta du al ou mu ni ci pal.

A li ção a ser ex tra í da des sa e de ou tras pes qui-
sas so bre a ma té ria que vêm sen do di vul ga das pela
im pren sa é a de que o voto obri ga tó rio, con for me nor -
ma ins cri ta na Cons ti tu i ção Fe de ral, trans cen de às re -
gras de or ga ni za ção po lí ti ca do Esta do, pois toma a
for ma de um cons tran gi men to abu si va men te im pos to
ao ci da dão, mas ca ran do o que pen sam os ele i to res a
res pe i to dos can di da tos e dos par ti dos.

A nos so ver, o alto ín di ce de abs ten ções e a en -
xur ra da de vo tos nu los e bran cos das úl ti mas ele i ções
re ve lam não ser o voto com pul só rio o ca mi nho se gu ro
que con duz à de mo cra cia ma du ra.

De ou tro lado, os es cân da los do Col lor ga te e da
Má fia do Orça men to cons ti tu em pro va in con tes te de que
a obri ga to ri e da de do voto, como que numa ação má gi ca,
não é ca paz de le var o ele i tor à op ção mais acer ta da.

Ci da dão que com pa re ce es pon ta ne a men te à
urna, não o fa zen do por im po si ção le gal ou por te mor
das pos sí ve is san ções im pos tas à con du ta ab sen te-
ís ta, fá-lo numa de mons tra ção de ele va do grau de
ma tu ri da de po lí ti ca. Sabe que o voto in ter fe re no des -
ti no da na ção e, cla ro, na sor te de cada um de nós.

Por tan to, cabe a nós, po lí ti cos, des per tar no ele -
i tor a cons ciên cia cí vi ca. Se o ele i tor não é ca paz de
en ten der a im por tân cia de vo tar, é por que não tem
ma tu ri da de po lí ti ca, e não será a obri ga to ri e da de do
voto que con se gui rá ama du re cê-lo à for ça.

De mo cra cia à for ça, com re ser va de mer ca do
de ele i to res, nada mais é do que o ali cer ce vi ci a do e
re tró gra do so bre o qual se eri ge o edi fí cio da in com-
pe tên cia e da cor rup ção. É a ter ra fér til onde ger mi na
a in dús tria e o co mér cio ele i to ral, pa ra í so dos de ten-
to res de gran des cur ra is ele i to ra is e de can di da tos
mo vi dos a di nhe i ro, ma nhas e ve lhos acor dos.
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Nes se con tex to, pa re ce-nos que a obri ga to ri e da de
do voto se re ve la como exi gên cia de efe i tos ne ga ti vos
para o aper fe i ço a men to do pro ces so ele i to ral, pois o ele i-
tor, por ser obri ga do a vo tar, aca ba se sen tin do como
par ti ci pan te da de te ri o ra ção do sis te ma po lí ti co-ele i to ral,
e não como fa tor efe ti vo para sua me lho ria.

O voto fa cul ta ti vo, e não o obri ga tó rio, é que
cons ci en ti za o ele i tor do seu pa pel cí vi co, dan do-lhe
con di ções para que ele ana li se todo o sis te ma e pos -
sa re fle tir e agir li vre men te, de acor do ape nas com a
sua cons ciên cia e von ta de, no mo men to em que op tar
em vo tar ou não.

Voto é di re i to. Exer ci ta-o o ci da dão cons ci en te e
dis cer ni do. O ele i tor, ao par ti ci par do pro ces so de mo-
crá ti co, exer ce um ato de li ber da de. Se qui ser pro tes-
tar, pro tes ta rá vo tan do bem.

Nos re gi mes con sa gra dos à cons tru ção do po -
der po lí ti co me di an te o su frá gio uni ver sal di re to e se -
cre to, a op ção ele i to ral é um di re i to de fe ri do aos ci da-
dãos, mas é um di re i to sub je ti vo, do qual seu ti tu lar
po de rá fa zer uso ou não, se gun do o prin cí pio da li vre
ma ni fes ta ção da von ta de.

Des te modo, o que in te res sa efe ti va men te num
ple i to ele i to ral é a mo bi li za ção da opi nião pú bli ca, e
esta é a que efe ti va men te ex pri me a subs tân cia da
atu a ção po lí ti ca do ele i to ra do; aque le que vota ape-
nas para evi tar com pli ca ções le ga is e bu ro crá ti cas
não está im bu í do de ne nhum pro pó si to es pe cí fi co
quan to aos ne gó ci os da po lis, no ori gi nal sen ti do gre -
go, e não há lei que o faça se in te res sar por um as sun-
to que lhe pa re ce não di zer res pe i to.

III – Voto

Cabe a esta Co mis são, nos ter mos do art. 365,
ca put, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer so bre
pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.

Cum pre ob ser var que as duas pro pos tas em
exa me aten dem à exi gên cia pre vis ta no art. 60, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, pois cada uma está subs cri ta
por, pelo me nos, um ter ço dos mem bros des ta Casa
(vin te e sete) e não con tra ria o dis pos to nos §§ 1º, 4º e 
5º do re tro ci ta do ar ti go, que pro í bem emen da à Cons -
ti tu i ção na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, es ta do de
de fe sa ou de es ta do de sí tio, re je i ta da ou ha vi da por
pre ju di ca da na atu al ses são le gis la ti va ou, ain da, ten -
den te a abo lir a for ma fe de ra ti va de Esta do, o voto di -
re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a se pa ra ção dos
Po de res e os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is.

Ade ma is, as pro pos tas não apre sen tam dis po si-
ti vos sem cor re la ção en tre si, como veda o art. 371 do
Re gi men to Inter no.

Di an te do ex pos to, opi na mos, nos ter mos do art. 
133, I, do Re gi men to Inter no, pela apro va ção da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 1999 (ane -
xa da à PEC nº 31, de 1999), quan to ao mé ri to, à cons -
ti tu ci o na li da de e à re gi men ta li da de, ob ser van do, con -
tu do, a ne ces si da de de ade quá-la às re gras pre vis tas
na Lei Com ple men tar nº 95/98, me di an te o acrés ci mo
da in di ca ção (NR) – nova re da ção – ao fi nal do art. 14
que se pre ten de mo di fi car, e pelo ar qui va men to da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 31, de 1999,
nos ter mos do art. 133, III, § 1º, do Re gi men to Inter no,
em ra zão de seu con te ú do es tar in te i ra men te abran -
gi do pela pro pos ta aca ta da, não es tan do, po rém,
acres ci da da cláu su la de vi gên cia, na for ma que está
a pro pos ta ane xa da, que aca ta mos.

Sala da Co mis são, 4 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Íris Re zen de, Re la-
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Ney Su as su na – Edu-
ar do Su plicy – Oli vir Ga bar do – Osmar Dias – Wal-
deck Orne las – Ri car do San tos – Ge ral do Melo –
Bel lo Par ga – Be ní cio Sam pa io – Pe dro Si mon
(Con trá rio) – Amir Lan do.

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;
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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.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o  pa rá gra fo
úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 29, 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 72, 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
Cons ti tu i ção Fe de ral para de fi nir que os
ve tos pre si den ci a is se rão apre ci a dos em
re u niões se pa ra das das duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal”.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 356 do Re gi men to Inter no do 
Se na do, esta Co mis são exa mi na a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 72, de 1999, do Se na dor
Car los Pa tro cí nio e ou tros se nho res Se na do res, que
ob je ti va des do brar em dois mo men tos a apre ci a ção
do veto pre si den ci al pelo Con gres so Na ci o nal, me di-
an te al te ra ção dos §§ 4º e 6º do art. 66 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral. A pro po si ção su ge re ain da que o iní cio
da tra mi ta ção do veto se dê, al ter na da men te, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, com pra zo
de trin ta dias em cada Casa, após o que será co lo ca-
do na Ordem do Dia, so bres ta das as de ma is pro po si-
ções, até sua vo ta ção fi nal.

Outra alteração proposta é a revogação do
inciso IV do art. 57 da Constituição Federal, o que
retira a apreciação do veto das hipóteses de sessão 
conjunta do Congresso Nacional que o referido
artigo enuncia.

A prin ci pal jus ti fi ca ti va para a pro po si ção é a
len ti dão com que o Con gres so exa mi na os ve tos, o
que, se gun do os au to res, gera um ele va do vo lu me de
ma té ri as sem de li be ra ção, em pre ju í zo da ima gem do
Le gis la ti vo na so ci e da de bra si le i ra e da se gu ran ça ju -
rí di ca dos ci da dãos. Argu men tam que “nada há na
Cons ti tu i ção que su gi ra o ex clu si vo fun ci o na men to do 
Con gres so em ses sões con jun tas” e que, “ao con trá-
rio, fun ci o na o Con gres so Na ci o nal quan do cada
Casa cum pre suas atri bu i ções, mes mo aque las que
lhes são pri va ti vas. As ma té ri as em tra mi ta ção obri ga-
tó ria nas duas Ca sas tan to po dem ser apre ci a das
con jun ta men te quan to se pa ra da men te, a cri té rio do
le gis la dor”. Argu men tam ain da que a apre ci a ção do
veto pe las duas Ca sas, se pa ra da e al ter na da men te,
pos si bi li ta rá o for ta le ci men to da pre sen ça do Se na do
no pro ces so le gis la ti vo.

A PEC nº 72/99 não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A pro po si ção aten de aos re qui si tos for ma is de ju -
ri di ci da de, re gi men ta li da de e boa téc ni ca le gis la ti va.
Tam bém está ade qua da às exi gên ci as es ta be le ci das
no art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral (in ci sos I, II e III e §§
1º a 5º) pois con tém nú me ro su fi ci en te de as si na tu ras,
não aten ta con tra a for ma fe de ra ti va de Esta do, o voto
di re to, se cre to, uni ver sal e pe rió di co, a se pa ra ção dos
Po de res, os di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, tam pou co
está sen do pro pos ta 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. A ma té ria tra -
ta da não foi ob je to de pro pos ta de emen da re je i ta da ou
ha vi da por pre ju di ca da na atu al ses são le gis la ti va e
seus dis po si ti vos guar dam cor re la ção en tre si.

Por ou tro lado, como de fen dem os au to res da
pro po si ção, as ses sões con jun tas da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e do Se na do Fe de ral cons ti tu em a ex ce ção
no fun ci o na men to do Con gres so Na ci o nal, pois a re -
gra do bi ca me ra lis mo de ter mi na que o tra ba lho le gis-
la ti vo e par la men tar ro ti ne i ro se pro ces se em cada
uma das duas Ca sas, se pa ra da men te.A Cons ti tu i ção
pre vê, no art. 57, § 3º, in ci sos I, II, III e IV, que as duas
Ca sas le gis la ti vas se re u ni rão em ses são con jun ta
para ina u gu rar a ses são le gis la ti va, ela bo rar o re gi-
men to co mum e re gu lar a cri a ção de ser vi ços co muns
às duas Ca sas, além de re ce ber o com pro mis so do
Pre si den te e do Vice-Pre si den te da Re pú bli ca e co-
nhe cer do veto e so bre ele de li be rar. Tam bém enun cia
ou tros ca sos de ses são con jun ta:
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EMENDA Nº 1 – CCJ

Acres cen te-se, ao fi nal dos §§ 4º e 6º do art. 66
da Cons ti tu i ção Fe de ral, na re da ção dada pelo art. 1º
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 72/99, o in -
di ca ti vo de nova re da ção (NR).

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. – 
Ber nar do Ca bral, Presidente – Jef fer son Pe res, Re -
la tor – Anto nio Car los Jú ni or – Bel lo Par ga –
Osmar Dias – Amir Lan do – José Edu ar do Du tra –
Luiz Pas to re – Fran ce li no Pe re i ra – Ma gui to Vi le la
– Oli vir Ga bar do – Edu ar do Su plicy.

Complementam as assinaturas dos membros
da comissão, nos termos do art. 356, parágrafo
único, do Risf, os senhores senadores: – Artur da
Távola – Ricardo Santos – Casildo Maldaner  –
José Fogaça – Wellingtin Roberto – Marluce
Pinto – Fernando Ribeiro – José Agripino –
Sebastião Rocha – Freitas Neto – José Jorge –
Benício Sampaio – Antonio Carlos Valadares –
Geraldo Althoff – Roberto Saturnino – Ney
Suassuna.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 57. O Con gres so Na ci o nal re u nir-se-á, anu -
al men te, na Ca pi tal Fe de ral, de 15 de fe ve re i ro a 30
de ju nho e de 1º de agos to a 15 de de zem bro.
....................................................................................

§ 3º Além de ou tros ca sos pre vis tos nes ta Cons -
ti tu i ção, a Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do Fe de-
ral re u nir-se-ão em ses são con jun ta para:

I – ina u gu rar a ses são le gis la ti va;
II – ela bo rar o re gi men to co mum e re gu lar a cri a-

ção de ser vi ços co muns às duas Ca sas;
III – re ce ber o com pro mis so do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca;
IV – co nhe cer do veto e so bre ele de li be rar.

....................................................................................
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 terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II – do Presidente da República;

III – de mais da metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação,

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio.

§ 2º  A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três 
quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 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.
....................................................................................

PARECER Nº 30, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Pa u lo Har tung, que al te ra a re da ção
do in ci so IV do art. 158 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, para o fim de es ta be le cer a dis-
tri bu i ção da par ce la do ICMS en tre os
mu ni cí pi os me di an te cri té rio po pu la ci o-
nal, nº 39, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Pa u lo Har tung, que
al te ra a re da ção do art. 158 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral para o fim de es ta be le cer
novo cri té rio de dis tri bu i ção do ICMS en -
tre os mu ni cí pi os e nº 39, de 2000, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ri-
car do San tos, que al te ra o in ci so IV do
art. 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral, es ta be-
le cen do novo cri té rio de dis tri bu i ção da
cota-par te do ICMS en tre os mu ni cí pi os
(tra mi tan do em con jun to nos ter mos dos
Re que ri men tos nºs 245, de 1999 e 17, de
2001).

Relator do Vencido: Senador Antonio Carlos
Junior.
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I – Re la tó rio

Uti li za mos este voto em se pa ra do para re gis trar,
com os fun da men tos a se guir ex pos tos, nos sa po si ção
con trá ria à re je i ção das Pro pos tas de Emen da à Cons ti-
tu i ção em epí gra fe, sub me ti das ao exa me des ta Co mis-
são, que al te ram os cri té ri os de re par ti ção da par ce la do 
ICMS a que fa zem jus os mu ni cí pi os.

Se gun do o no bre Re la tor, nes te mo men to, se ria
te me rá rio apro vá-las, pois, com cer te za, vi ri am sub -
tra ir re cur sos com os qua is con tam as ad mi nis tra ções
das gran des ci da des, pre ci sa men te as que apre sen-
tam os mais gra ves pro ble mas so ci a is do País. Se ria,
tam bém, ino por tu na a apre ci a ção das pro pos tas,
ante a imi nên cia de uma re for ma tri bu tá ria que, pro va-
vel men te, abran ge ria a ma té ria.

II – Aná li se

A ale ga ção da imi nên cia da re for ma tri bu tá ria,
como ar gu men to para se re je i ta rem al te ra ções na re -
dis tri bu i ção de ren das, vem sen do re pe ti da há qua se
dez anos sem que te nha mos, até o mo men to, uma
pro pos ta con cre ta de re for ma que deva ser apro va da
pelo Con gres so.

Qu an to às nos sas gran des ci da des, es tas, de
fato, apre sen tam sé ri os pro ble mas so ci a is. Po rém,
en tre elas en con tram-se as cha ma das ci da des-dor-
mi tó ri os, que pos su em ele va da po pu la ção e di mi nu ta
ati vi da de eco nô mi ca e que, por tan to, pe los atu a is cri -
té ri os, são evi den te men te pre ju di ca das na re par ti ção
da re ce i ta do ICMS. Além dis so, os pe que nos mu ni cí-
pi os tam bém têm inú me ros pro ble mas cuja so lu ção
não se vi a bi li za rá en quan to fo rem es cas sos os re cur-
sos de que dis pu se rem.

Por ou tro lado, acre di ta mos que o agra va men to
das con di ções de vida nos gran des cen tros deve-se,
em gran de par te, à pres são re pre sen ta da pe los cons -
tan tes mo vi men tos mi gra tó ri os de cor ren tes da fal ta
de con di ções que as se gu rem opor tu ni da des pro fis si-
o na is e edu ca ci o na is, bem como ra zoá vel qua li da de
de vida nos mu ni cí pi os in te ri o ra nos. E essa si tu a ção
ten de a se per pe tu ar en quan to não fo rem des ti na dos
aos ad mi nis tra do res mu ni ci pa is re cur sos su fi ci en tes
à pro mo ção do de sen vol vi men to lo cal.

Ou tro as pec to que jul ga mos im por tan te a ser
con si de ra do na pre sen te aná li se diz res pe i to aos cri -
té ri os em que se fun da a re par ti ção. Uma dis tri bu i ção
ba se a da em um ma i or nú me ro de cri té ri os ten de a ser 
mais jus ta que ou tra ba se a da em ape nas um ou dois
cri té ri os.

Por isso, acre di ta mos que a PEC nº 39, de 2000, 
como co ro lá rio da evo lu ção das pro pos tas an te ri o res,

é aque la que me lhor cor po ri fi ca os re qui si tos ne ces-
sá ri os a uma jus ta e equi li bra da dis tri bu i ção do ICMS
en tre os mu ni cí pi os. Man tém uma ex ce len te par ce la
da re ce i ta – 50% – ra te a da se gun do o cri té rio do va lor
adi ci o na do; re ser va ou tra con si de rá vel fra ção – 20%
– à dis tri bu i ção se gun do o fa tor po pu la ci o nal, con tem-
plan do as ci da des-dor mi tó ri os; e am plia – de 25%
para 30% – o per cen tu al en tre gue à de li be ra ção das
Assem bléi as Le gis la ti vas.

Ao re ser var à lei es ta du al o es ta be le ci men to
dos cri té ri os de par ti lha de 30% do mon tan te to tal,
essa PEC não tira a au to no mia das Assem bléi as; ao
con trá rio, am plia sua com pe tên cia, per mi tin do que o
Le gis la ti vo es ta du al, in te gra do por re pre sen tan tes
dos mu ni cí pi os e, cer ta men te, pro fun do co nhe ce dor
das pe cu li a ri da des do es ta do res pec ti vo, ele ja os in di-
ca do res mais jus tos e apro pri a dos para nor te ar a di vi-
são des sa par ce la da re ce i ta.

Assim, como hoje já se ve ri fi ca, as Assem bléi as
es ta du a is po de rão es ta be le cer cri té ri os e con di ções
que fa vo re çam o de sen vol vi men to mu ni ci pal, como,
por exem plo, pre ser va ção am bi en tal e ma nu ten ção
do equi lí brio eco ló gi co, qua li da de nos ser vi ços de
aten di men to à sa ú de da po pu la ção, er ra di ca ção da
fome e da mi sé ria, er ra di ca ção do anal fa be tis mo e
ou tras me di das na área da edu ca ção, etc.

É sem pre bom lem brar que vi ve mos num país
ex tre ma men te he te ro gê neo sob mu i tos as pec tos,
não sen do, por isso, re co men dá vel, le gis lar in te i ra-
men te e de ma ne i ra uni for me so bre de ter mi na das
ma té ri as cujo in te res se pre do mi nan te não seja da
União Fe de ral. Nes te caso, como o in te res se pre cí-
puo é dos mu ni cí pi os, en ten de mos que o foro onde a
ma té ria me lhor se aco mo da ria se ri am os Le gis la ti vos
es ta du a is.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 39, de 2000,
pre ju di ca das as de ma is.

Sala da Co mis são,        . – Se na dor Wal deck
Orné las.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
 Nº 39 DE 2000

(Tra mi tan do em con jun to com 
as PEC nºs 29/99 e 39/99)

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te – Antô nio Car los Jú -
ni or – Re la tor do ven ci do – Wel ling ton Ro ber to –
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José Edu ar do Du tra – Jef fer son Pe res – Luiz Pas -
to re – Bel lo Par ga – João Alber to Sou za – Oli vir
Ga bar do – Ca sil do Mal da ner – Be ní cio Sam pa io –
Amir Lan do – José Fo ga ça – Osmar Dias – Ri car-
do San tos (1º sig na tá rio).

VOTO VENCIDO EM SEPARADO

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre as Pro pos tas de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 1999,
que al te ra a re da ção do in ci so IV do art.
158 da Cons ti tu i ção, para o fim de es ta-
be le cer a dis tri bu i ção da par ce la do ICMS 
en tre os mu ni cí pi os me di an te cri té rio po -
pu la ci o nal; nº 39, de 1999, que al te ra a re -
da ção do art. 158 da Cons ti tu i ção para o
fim de es ta be le cer novo cri té rio de dis tri-
bu i ção do ICMS en tre os mu ni cí pi os; e nº 
39, de 2000, que al te ra o in ci so IV do art.
158 da Cons ti tu i ção, es ta be le cen do novo
cri té rio de dis tri bu i ção da cota-par te do
ICMS en tre os mu ni cí pi os.

Se na dor Lúcio Alcântara

I – Re la tó rio

Re ce be mos do Sr. Pre si den te des ta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a in cum bên cia
de ela bo rar re la tó rio so bre as pro pos tas de emen da à
Cons ti tu i ção aci ma epi gra fa das, as duas pri me i ras
ten do, como pri me i ro sig na tá rio, o Se na dor Pa u lo
Har tung, e a úl ti ma, o Se na dor Ri car do San tos.

As três ini ci a ti vas têm por es co po mo di fi car os
atu a is cri té ri os de par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os na par -
ce la que lhes cabe do pro du to da ar re ca da ção do
ICMS, que – cabe lem brar – se gun do a Cons ti tu i ção,
será as sim ra te a da: três quar tos, no mí ni mo, na pro -
por ção do va lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti vas à
cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de ser vi-
ços, re a li za das em seus ter ri tó ri os e, até um quar to,
de acor do com o que dis pu ser lei es ta du al ou, no
caso dos Ter ri tó ri os, lei fe de ral.

A pri me i ra pro po si ção de ter mi na sim ples men te
que a par ce la mu ni ci pal do pro du to da ar re ca da ção
do ICMS será dis tri bu í da na pro por ção di re ta da po -
pu la ção do mu ni cí pio em re la ção à po pu la ção do es -
ta do.

O cri té rio es ta be le ci do pela PEC nº 39, de 1999, 
é mais com ple xo, pois con sis te na dis tri bu i ção da re -
ce i ta en tre os mu ni cí pi os da se guin te for ma:

I – 50%, na pro por ção do va lor adi ci o na do nas
ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e
nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za das em seus ter ri-
tó ri os, apu ra do pela mé dia dos ín di ces dos va lo res
adi ci o na dos dos três exer cí ci os fi nan ce i ros ime di a ta-
men te an te ri o res ao ano em que é fe i ta a apu ra ção;

II – 45%, con for me a po pu la ção do mu ni cí pio,
di vul ga da pelo Tri bu nal de Con tas da União; e

III – 5%, dis tri bu í do igual men te en tre to dos os
mu ni cí pi os.

A va ri a ção po si ti va ou ne ga ti va no ín di ce de par-
ti ci pa ção de cada mu ni cí pio, se hou ver, de um para
ou tro ano, fi ca ria li mi ta da a dez por cen to em re la ção
ao co e fi ci en te do exer cí cio an te ri or. No caso de apli -
ca ção do li mi te de dez por cen to, a di fe ren ça não
com pu ta da se ria dis tri bu í da pro por ci o nal men te aos
ín di ces apu ra dos na for ma dos cri té ri os que ins ti tui.
Os ín di ces de mu ni cí pi os des mem bra dos se ri am so -
ma dos, para efe i to de apli ca ção do li mi te má xi mo.

Por sua vez, a PEC nº 39, de 2000, es ta be le ce o
se guin te cri té rio:

I – 50%, no mí ni mo, na pro por ção do va lor adi ci-
o na do nas ope ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca-
do ri as e nas pres ta ções de ser vi ços, re a li za das em
seus ter ri tó ri os;

II – até 50%, de acor do com o que dis pu ser a lei
es ta du al, de ven do, pelo me nos, 40% des se per cen tu-
al ser dis tri bu í do con for me a po pu la ção re si den te no
mu ni cí pio em re la ção ao to tal do es ta do, apu ra da se -
gun do o úl ti mo dado ofi ci al pu bli ca do por or ga nis mo
cre den ci a do pelo Po der Exe cu ti vo Fe de ral.

A PEC nº 39, de 2000, es ta be le ce, ain da, um
pe río do de tran si ção de cin co anos para a apli ca ção
gra da ti va dos cré di tos de fi ni dos, à ra zão de 20% da
di fe ren ça en tre os cri té ri os no vos e an te ri o res, em
cada exer cí cio.

Na jus ti fi ca ção das pro pos tas, os au to res des ta-
cam que a con so li da ção do pro ces so de des cen tra li za-
ção fis cal e o re e qui lí brio da re par ti ção de res pon sa bi li-
da des e re cur sos en tre as uni da des da Fe de ra ção
cons ti tu em prin cí pi os bá si cos de qual quer pro pos ta de
re for ma tri bu tá ria, hoje, uma pri o ri da de na ci o nal.

Argu men tam, tam bém, que o atu al cri té rio de
re par ti ção do ICMS en tre os mu ni cí pi os, cen tra do no
va lor adi ci o na do nas ope ra ções su je i tas ao im pos to,
re pro duz a con cen tra ção es pa ci al da ati vi da de eco-
nô mi ca, em de tri men to dos mu ni cí pi os agrí co las e
da que les di tos “ci da des-dor mi tó ri os”, que pos su em
gran de nú me ro de ha bi tan tes e, con se qüen te men te,
gran de de man da por ser vi ços pú bli cos.
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Pro pon do a in clu são do nú me ro de ha bi tan tes
como cri té rio de re par ti ção do ICMS, crê em que os
mu ni cí pi os que com bi nem gran de con cen tra ção po-
pu la ci o nal com ba i xo ní vel de ati vi da de eco nô mi ca
ve nham a ter ma i or ca pa ci da de fi nan ce i ra para aten -
der às de man das por ser vi ços es sen ci a is, haja vis ta
que a ma i or pro cu ra por me lho ri as das con di ções de
vida está con cen tra da na es fe ra mu ni ci pal.

Nenhuma emenda foi apresentada às propostas.

II – Voto do Re la tor

A esta Co mis são, con so an te o art. 356 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, com pe te emi tir pa -
re cer so bre as pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção.

As ini ci a ti vas en con tram le gi ti mi da de no art. 60,
in ci so I, da Cons ti tu i ção, que exi ge pro pos ta de pelo
me nos um ter ço dos mem bros de uma das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal para que se pos sa emen dá-la.
Esse re qui si to está ple na men te cum pri do, por quan to
as pro po si ções fo ram subs cri tas por mais de vin te e
sete se na do res, nú me ro mí ni mo exi gi do para a sua
apre sen ta ção.

Ao Con gres so Na ci o nal está afe to o Po der
Cons ti tu in te de ri va do, sen do, pois, o foro com pe ten te
para apre ci a ção e ca bal de li be ra ção so bre ma té ria le -
gis la ti va que en vol va mu dan ça no Esta tu to Su pre mo.

As pro pos tas não ten dem a abo lir ne nhum dos
prin cí pi os ar ro la dos no § 4º do art. 60. Tam pou co
afron tam qual quer prin cí pio su pra cons ti tu ci o nal ou
mes mo dis po si ções do Re gi men to Inter no do Se na-
do, po den do, por tan to, ser ob je to de de li be ra ção do
Po der Le gis la ti vo.

Pe los cri té ri os su ge ri dos, com ên fa se no as pec-
to po pu la ci o nal, vê-se, des de logo, que as pro pos tas
vi sam a re dis tri bu ir a re ce i ta do ICMS, re du zin do a
par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os de ma i or den si da de eco -
nô mi ca, em fa vor da que les que abri gam ma i o res
aglo me ra ções hu ma nas.

Deve-se res sal tar que, se gun do os cri té ri os atu al-
men te em vi gor, o nú me ro de ha bi tan tes dos mu ni cí pi os
não é con si de ra do. Sen do as sim, para que pu dés se-
mos bem ava li ar as três pro pos tas, jul ga mos útil a re a li-
za ção de si mu la ções que nos de mons tras sem como fi -
ca ria a par ti ci pa ção de cada mu ni cí pio na re ce i ta do
ICMS, caso uma de las vi es se a ser apro va da.

Como o Bra sil pos sui mais de cin co mil e qui-
nhen tos mu ni cí pi os, a fim de evi tar lis tas de da dos
mu i to ex ten sas, li mi ta mos o en sa io à si tu a ção dos
Mu ni cí pi os do Esta do de Go iás, que nos pa re ce o es -
ta do mais apro pri a do ao for ne ci men to de ele men tos
que pos sam ser vir de pa drão para o res tan te do País,

uma vez que se en con tra lo ca li za do no cen tro do ter ri-
tó rio na ci o nal, pos sui ex ten são ter ri to ri al me di a na,
de tém a dé ci ma pri me i ra po pu la ção e ocu pa a nona
po si ção en tre as re ce i tas do ICMS. Além dis so, com -
põe-se de um nú me ro de mu ni cí pi os tam bém me di a-
no, ou seja, du zen tos e qua ren ta e dois.

Para que se en ten da o cri té rio atu al, in for ma-
mos que, no Esta do de Go iás, no ven ta por cen to do
ICMS per ten cen te aos mu ni cí pi os lhes é cre di ta do na
pro por ção do va lor adi ci o na do nas ope ra ções re la ti-
vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e nas pres ta ções de
ser vi ços, re a li za das em seus ter ri tó ri os; os dez por
cen to res tan tes são re par ti dos li ne ar men te en tre os
par ti ci pan tes.

No Qu a dro I, ane xo a este pa re cer, de mons tra-
mos a si tu a ção da dis tri bu i ção do ICMS en tre os mu -
ni cí pi os pe los atu a is cri té ri os de ra te io. No Qu a dro II,
ve ri fi ca mos como fi ca ria a dis tri bu i ção do im pos to
efe tu a da se gun do o cri té rio es tri ta men te po pu la ci o-
nal, de fen di do pela PEC nº 29/99. No Qu a dro III, fa ze-
mos si mu la ção dos re sul ta dos ge ra dos pe los cri té ri os
ado ta dos na PEC nº 39/99. Por fim, no qua dro IV, re a-
li za mos com pa ra ções dos ín di ces atu a is de par ti ci pa-
ção de cada mu ni cí pio, com os ín di ces de cor ren tes
das duas ou tras PEC.

A distribuição do ICMS de acordo com o critério
adotado na PEC nº 39/00 seria bastante semelhante
à resultante da aplicação da PEC nº 39/99, dada a
grande semelhança entre as duas propostas, não
sendo possível estimar a eventual diferença gerada
com a aplicação da PEC nº 39/00, porquanto esta
deixa a apropriação de 10% da receita a cargo de
critério a ser definido na lei estadual.

Conforme se verifica da comparação entre os
índices atuais e os índices resultantes da aplicação da
PEC nº 29/99, os municípios em cujos territórios não se
realizam muitas operações sujeitas ao ICMS teriam
substancial ganho de rendas, especialmente se esses
mesmos municípios fossem populosos, como o são
aqueles situados na região do entorno do Distrito
Federal, de que são exemplos Águas Lindas de Goiás
(ganho de 1.141%), Novo Gama (ganho de 967%),
Valparaíso (ganho de 646%), Santo Antônio do
Descoberto (ganho de 605%), Planaltina (ganho de
412%) e Cidade Ocidental (ganho de 396,81%), todas
elas cidades-dormitórios, como também o é Aparecida
de Goiânia, que teria um ganho de 219%.

Ganhos para alguns implica perdas para outros.
Goiânia, a capital, perderia 19% de sua receita de ICMS.
Cidades de grande movimento comercial, como Rio
Verde, Itumbiara, Goiatuba e Catalão, perderiam mais de 
40% do ICMS. Para cidades pequenas, como Cezarina,
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cuja economia está baseada em uma grande indústria,
as perdas superariam 80%, o mesmo ocorrendo com
cidades que detenham alta produtividade e produção
agrícola, caso de Chapadão do Céu.

Se aprovada fosse a PEC nº 29/99, os ganhos e
as perdas seriam exageradamente elevados para
muitos municípios, fato que não se alinha em seu favor.

Os cri té ri os es po sa dos pe las PEC nº 39/99 e
39/00, em bo ra con si de rem ou tros as pec tos, como o
va lor adi ci o na do e par ti ção li ne ar de uma par ce la da
re ce i ta do ICMS, pro du zem efe i tos se me lhan tes ao da
pro pos ta an te ri or, com re dis tri bu i ção de ren das em be -
ne fí cio das cha ma das ci da des-dor mi tó ri os, com sé ri os
pre ju í zos para os mu ni cí pi os do ta dos de gran de mo vi-
men to eco nô mi co. Po rém, seus efe i tos são bem mais
ame nos que os da PEC nº 29/99, apre sen tan do va ri a-
ções pou co in fe ri o res à me ta de das di fe ren ças re sul-
tan tes da apli ca ção dos cri té ri os des ta úl ti ma.

Os cri té ri os me nos ra di ca is das PEC nº 39/99 e
39/00 são fa to res que re co men da ri am o seu aco lhi-
men to. Ain da as sim, pen sa mos que se ria, nes te mo -
men to, te me rá rio apro vá-la, pois te ria, com cer te za, o
efe i to de sub tra ir re cur sos com os qua is con tam as
ad mi nis tra ções das gran des ci da des, pre ci sa men te
as que apre sen tam os mais gra ves pro ble mas so ci a is
do País.

Por ou tro lado, não po de mos nos es que cer da
par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os no pro du to da ar re ca da-
ção dos im pos tos da União so bre ren da e so bre pro -
du tos in dus tri a li za dos, atra vés do Fun do de Par ti ci pa-
ção dos Mu ni cí pi os – FPM. Do re pas se des ses fun -
dos de pen de a so bre vi vên cia da gran de ma i o ria dos
mu ni cí pi os bra si le i ros.

O FPM, com pos to de 22,5% da re ce i ta dos im -
pos tos ci ta dos, é dis tri bu í do aos mu ni cí pi os em ge-
ral com base ex clu si va men te no cri té rio po pu la ci o-
nal. So men te na dis tri bu i ção da par ce la per ten cen te
às ca pi ta is e aos gran des Mu ni cí pi os é que se leva
em con ta, jun ta men te com o ta ma nho da po pu la ção,
o in ver so da ren da per ca pi ta. Des sa for ma, con-
clui-se que o cri té rio po pu la ci o nal, que é o es te io
úni co das pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção em
exa me, já está sen do de vi da men te con si de ra do na
dis tri bu i ção de ren das pú bli cas às mu ni ci pa li da des.

Fi nal men te, é ne ces sá rio lem brar que tra mi ta
na Câ ma ra dos De pu ta dos a PEC nº 175, de 1995,
que ver sa so bre a re for ma tri bu tá ria e que, por já se
en con trar pron ta para a or dem do dia, em bre ve de-
ve rá ser vo ta da na que la Casa e re me ti da ao Se na-
do Fe de ral, quan do, en tão, te ría mos a oca sião mais

opor tu na para a dis cus são da ma té ria re la ti va à dis -
cri mi na ção cons ti tu ci o nal de ren das pú bli cas.

Com as mu dan ças que se es tão pro ces san do
no sis te ma tri bu tá rio na ci o nal, con for me mi nu ta de
subs ti tu ti vo do re la tor, De pu ta do Mus sa De mes, apre -
sen ta do ao pú bli co, é de se es pe rar que as par ti ci pa-
ções dos mu ni cí pi os no pro du to da ar re ca da ção de
im pos tos es ta du a is e fe de ra is so fram, tam bém, al te-
ra ções, ra zão pela qual, a nos so ver, não se ria esta a
me lhor opor tu ni da de para a apro va ção da ma té ria ob -
je to das pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção em
apre ço.

Re cen te men te, tam bém, o Po der Exe cu ti vo en -
ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal ou tra pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção que, na Câ ma ra re ce beu o
nú me ro 383, de 2001, que al te ra o sis te ma tri bu tá rio
na ci o nal e cuja apro va ção te ria efe i tos ime di a tos na
re ce i ta do ICMS, sen do esse mais um mo ti vo que nos
in di ca a ca rên cia de opor tu ni da de na apre ci a ção das
pro pos tas que ora re la ta mos.

Ante o exposto, votamos pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 29 e 39,
ambas de 1999, e nº 39, de 2000.

Sala da Co mis são, Lú cio Alcâ na ta ra,  Re la tor.

PARECER Nº 31, 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 51, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ro ber to Fre i re, que in tro duz § 2º, no
art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para as-
se gu rar um exem plar da Cons ti tu i ção a
todo ci da dão que se alis tar como ele i tor.

Re la tor. Se nhor Se na dor José Fo ga ça
Re la tor : ad hoc: Se na dor Ri car do San tos

I – Relatório

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Ro ber to Fre i re
e ou tros vin te e sete Se na do res, vem ao exa me des ta
Co mis são a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 51, 
de 2001, com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A re fe ri da PEC pro põe a ins cri ção no tex to per -
ma nen te da Car ta Po lí ti ca de dis po si ção cons tan te do 
art. 64 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si-
tó ri as, de for ma a ali nhar en tre os di re i tos po lí ti cos
dos ci da dãos a ga ran tia de re ce bi men to, no ato de
alis ta men to ele i to ral, de um exem plar da Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca.

Na jus ti fi ca ção, os emi nen tes au to res as sim ar -
gu men tam em fa vor da pro pos ta:
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(...) para que to dos co nhe ces sem es-
ses di re i tos, ins cri tos na Car ta que se con-
ven ci o nou cha mar de Cons ti tu i ção Ci da dã o 
cons ti tu in te cu i dou de as se gu rar, a cada
bra si le i ro, o re ce bi men to de um exem plar da 
Cons ti tu i ção, em edi ção po pu lar (...) como
es ta be le ceu no art. 64 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (..) To da-
via, em que pese a im por tân cia des se dis-
po si ti vo, duas cir cuns tân ci as con cor re ram
para di fi cuI tar sua apli ca ção. Em pri me i ro lu -
gar, tra ta-se de nor ma que não tem apli ca-
ção ime di a ta, que ne ces si ta de ou tra nor ma
ou pro ce di men to para ser pos ta em prá ti ca.
Em se gun do lu gar, sua ins cri ção no ADCT
não as se gu ra per ma nen te men te o di re i to (..) 
Assim, como ain da é im por tan te que se as -
se gu re, como di re i to de ci da da nia, o aces so
gra tu i to a um exem plar da Cons ti tu i ção a
todo ci da dão que se ins cre ve como ele i tor, a 
in ten ção do le gis la dor cons ti tu in te deve
trans for mar-se em nor ma per ma nen te.

II – Análise

De acor do com o art. 101, I e II, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, cabe a esta Co mis são
exa mi nar a ma té ria sob os as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, re gi men ta li da de e mé ri to.

No que res pe i ta à cons ti tu ci o na li da de, não há
qual quer res tri ção à tra mi ta ção da ma té ria. A ini ci a ti-
va foi exer ci ta da em con for mi da de com o pre ce i tu a do
no art. 60, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e a PEC
não es bar ra em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos pa rá gra fos 1º, 4º e 5º do mes -
mo ar ti go. A pro pos ta guar da tam bém con for mi da de
com as nor mas pre vis tas no art. 354 e se guin te do
Re gi men to Inter no des ta Casa.

Qu an to ao mé ri to, aco lhe mos in te gral men te os
ar gu men tos ali nha dos na per su a si va jus ti fi ca ção da
pro pos ta. Com efe i to, a idéia de tor nar per ma nen te o
aces so gra tu i to dos no vos ele i to res ao tex to da Car ta
da Re pú bli ca re ves te-se de im por tân cia que vai mu i to
além da mera de so ne ra ção pe cu niá ria do ci da dão,
como se po de ria su por a par tir de uma in ter pre ta ção
apres sa da e su per fi ci al da pro pos ta. Tra ta-se, na ver -
da de, de ga ran tia que car re ga o sig ni fi ca do po si ti vo
de como deve ser en ca ra do o exer cí cio ati vo da ci da-
da nia, vale di zer, como um con jun to de di re i tos e de -
ve res que o ci da dão deve exer ci tar, de ma ne i ra cons -
ci en te e in for ma da, pe ran te o Esta do e a so ci e da de.
Além do as pec to prá ti co-cog ni ti vo, vale as si na lar que
a me di da en cer ra uma di men são sim bó li ca não ne gli-

gen ciá vel, na me di da em que as so cia o ato ina u gu ral
do ci da dão como agen te cí vi co da de mo cra cia ao ba -
li za men to ins ti tu ci o nal da Cons ti tu i ção como Esta tu to
Su pre mo da or dem ju rí di co po lí ti ca.

Com re la ção im pac to da me di da na des pe sa pú -
bli ca, en ten de mos que, por sua pe que na mag ni tu de,
pode mu i to bem ser ab sor vi do pelo or ça men to re gu-
lar da Jus ti ça Ele i to ral.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 51, de 2001,
por con si de rá-la con for me à or dem ju rí di co-cons ti tu-
ci o nal e, no mé ri to, re le van te e opor tu na.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral; Pre si den te – Ri car do San tos; Re -
la tor ad hoc  – Íris Re zen de - Se bas tião Ro cha  –
Ro meu Tuma – José Edu ar do Du tra – Bel lo Par ga - 
Ro ber to Fre i re  – Ney Su as su na – Osmar Dias – 
Anto nio Car los Jú ni or  – Luiz Pas to re – Mo re i ra
Men des.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I – de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

....................................................................................
§ 1º A dis tri bu i ção de res pon sa bi li da des e re cur-

sos en tre os es ta dos e seus mu ni cí pi os a ser con cre ti-
za da com par te dos re cur sos de fi ni dos nes te ar ti go,
na for ma do dis pos to no art. 211 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, é as se gu ra da me di an te a cri a ção, no âm bi to de
cada es ta do e do Dis tri to Fe de ral, de um Fun do de
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, de na tu re za
con tá bil.

....................................................................................
§ 4º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os

Mu ni cí pi os ajus ta rão pro gres si va men te, em um pra zo
de cin co anos, suas con tri bu i ções ao Fun do, de for ma
a ga ran tir um va lor por alu no cor res pon den te a um
pa drão mí ni mo de qua li da de de en si no, de fi ni do na ci-
o nal men te.

§ 5º Uma pro por ção não in fe ri or a ses sen ta por
cen to dos re cur sos de cada Fun do re fe ri do no § 1º
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será des ti na da ao pa ga men to dos pro fes so res do en -
si no fun da men tal em efe ti vo exer cí cio no ma gis té rio.
....................................................................................

TÍTULO X

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 6º A Impren sa Na ci o nal e de ma is grá fi cas
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os, da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, in clu si ve
fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo Po der Pú bli co,
pro mo ve rão edi ção po pu lar do tex to in te gral da Cons -
ti tu i ção, que será pos ta à dis po si ção das es co las e
dos car tó ri os, dos sin di ca tos, dos quar téis, das igre -
jas e de ou tras ins ti tu i ções re pre sen ta ti vas da co mu-
ni da de, gra tu i ta men te, de modo que cada ci da dão
bra si le i ro pos sa re ce ber do Esta do um exem plar da
Cons ti tu i ção do Bra sil.
....................................................................................

PARECER Nº 32, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de
1999 (nº 664/98, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são
Uni ver si tá ria Me tro po li ta na 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 Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Relatora: Senadora Emilia Fernandes.

I – Relatório

Che ga a esta co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de 1999 (nº 664, de 1998, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re -
no va a per mis são ou tor ga da à Ra dio e Te le vi são Uni -
ver si tá ria Me tro po li ta na Ltda. para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci -
da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 402, de
1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 2.083,
de 16 de de zem bro de 1996, que re no va a per mis são
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o ad. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em pre-
en di men to Rá dio e Te le vi são Uni ver si tá ria Me tro po li-
ta na Ltda. (cf. fl. 104):

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Sócio-Gerente – Márcio Tomio Morizono  300
•Yoshimi Morizono 29.700
Total de Cotas 30.000

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, o De pu ta do Cé sar Ban de i ra.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Análise

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com-
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223 da
Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to não
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con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, nada ha -
ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu ci o na li-
da de ma te ri al. Sob o as pec to de téc ni ca le gis la ti va, ob -
ser va-se que o pro je to está em per fe i ta con so nân cia
com o dis pos to na Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo ra ção, a re -
da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 76, de 1999, não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Uni ver si tá-
ria Me tro po li ta na Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 10 de de zem bro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são
....................................................................................

CA PI TU LO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te, ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser vado o prin ci pio da com ple men ta ri da de dos sis te-
mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no pra -
zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to da
men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis são
de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois quin tos do 
Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te pro -
du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis são.
an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju di ci al

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será de
dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze para
as de te le vi são.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

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

PARECER Nº 33, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do

Se na do nº 250, de 2000, de au to ria do se -
na dor José Edu ar do Du tra, que Re gu la-
men ta o § 7º do art. 37 da Fe de ral.

Relator: Senador Osmar Dias

I – Relatório

De au to ria do emi nen te Se na dor José Edu ar do
Du tra, vem a esta Co mis são, para de ci são em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de
2000, que pre ten de re gu la men tar o § 7º do art. 37 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer os re qui si tos e 
as res tri ções aos ocu pan tes dos car gos pú bli cos que
es pe ci fi ca, con si de ra dos fa ci li ta do res de aces so a in -
for ma ções pri vi le gi a das no âm bi to da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral (art. 1º).

O pon to cen tral da pro po si ção cons ta do ca put
do art. 4º, que es ta be le ce o im pe di men to, por um pe -
río do de um ano após a exo ne ra ção do car go ou o tér-
mi no do man da to, a ser im pos to ao ex-ti tu lar de car go
pú bli co de es ca lões su pe ri o res da Admi nis tra ção Fe -
de ral para que exer ça qual quer ati vi da de pro fis si o nal
em que pos sa ser le va do a trans mi tir ou apli car in de vi-
da men te in for ma ções pri vi le gi a das ad qui ri das du ran-
te o exer cí cio do car go. Tra ta-se, por tan to, de pro pos-
ta que en vol ve a nor ma ti za ção do no vel ins ti tu to ju-
sad mi nis tra ti vo que uma par te da dou tri na pá tria vem
de no mi nan do de qua ren te na.

No art. 2º, o pro je to es pe ci fi ca os ór gãos e en ti-
da des in te gran tes da Admi nis tra ção Fe de ral cu jos
ocu pan tes de car go de di re ção es ta rão su je i tos às
con di ções e res tri ções pro pos tas.

O art. 5º pre ce i tua que, du ran te o im pe di men to,
o ex-di ri gen te fi ca rá vin cu la do ao ór gão ou en ti da de,
fa zen do jus a re mu ne ra ção equi va len te à do car go de
di re ção que exer ceu.

O art. 6º es ten de o re gi me de qua ren te na ao
ex-di ri gen te que de i xou o car go por mo ti vo de apo-
sen ta do ria.

Na jus ti fi ca ção do pro je to, ar gu men ta o ilus tre
au tor que:

“Me di das de com ba te à prá ti ca abu si-
va da in for ma ção pri vi le gi a da, co nhe ci da
como in si de in for ma ti on, são já há bas tan te
tem po co muns no âm bi to da le gis la ção de
di ver sos pa í ses(...) Tra ta-se de cri ar me ca-
nis mos vol ta dos para res guar dar o in te res se
pú bli co em face dos po de ro sos in te res ses
pri va dos em jogo na acir ra da com pe ti ção
dos mer ca dos. (...) Esta a ra zão que nos
mo ti va a tra zer à dis cus são e de li be ra ção
des ta Casa o pre sen te pro je to de lei, que
visa a es ta be le cer as con di ções a que de ve-
rão se sub me ter os di ri gen tes de ór gãos e
en ti da des pú bli cas fe de ra is, após o exer cí-
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cio de car gos con si de ra dos fa ci li ta do res de
aces so a in for ma ções pri vi le gi a das(...) As
me di das pro je ta das, a nos so ver, aten dem a 
dois prin cí pi os de or dem pú bli ca: de um
lado, tra du zem a con cre ti za ção do prin cí pio
da mo ra li da de da ação ad mi nis tra ti va pú bli-
ca, de ou tro, con tri bu em para a in dis pen sá-
vel re gu la ção dos mer ca dos, ao com ba ter o
fa vo re ci men to de de ter mi na dos agen tes
eco nô mi cos em de tri men to de ou tros.”

Não foi ofe re ci da qual quer emen da ao pro je to
du ran te o pra zo re gi men tal.

II – Voto

Do pon to de vis ta da cons ti tu ci o na li da de, não há 
qual quer óbi ce à re gu lar tra mi ta ção da ma té ria. O di -
re i to de ini ci a ti va do emi nen te au tor está pre vis to,
con cor ren ter nen te, no ca put do art. 61 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral. Logo, ele o exer ce no pre sen te caso sem 
qual quer res tri ção. Ade ma is, cabe ao Con gres so Na -
ci o nal dis por so bre a ma té ria, que é de com pe tên cia
da União em ra zão do prin cí pio fe de ra ti vo da auto-ad -
mi nis tra ção e em de cor rên cia do man da men to con ti-
do no § 7º do art. 37 da Lei Ma i or. Sob o as pec to ma te-
ri al, as nor mas pro je ta das tra du zem, no pla no in fra-
cons ti tu ci o nal, a con cre ti za ção da von ta de cons ti tu in-
te ex pres sa nes se úl ti mo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal.

Qu an to à ju ri di ci da de, o úni co re pa ro a fa zer diz
res pe i to ao tipo pe nal pre vis to no § 3º do art. 4º do
pro je to, que pre vê o en qua dra men to da con du ta ilí ci ta
como ad vo ca cia ad mi nis tra ti va. Tal co ne xão nor ma ti-
va não se afi gu ra ade qua da, por in com pa tí vel com a
ló gi ca do Có di go Pe nal bra si le i ro, pois o su je i to ati vo
do tipo pe nal ad vo ca cia ad mi nis tra ti va é ne ces sa ri a-
men te fun ci o ná rio pú bli co, em sen ti do am plo, não se
ad mi tin do a ex ten são do tipo a pes so as des vin cu la-
das do ser vi ço pú bli co. Para cor ri gir essa de fi ciên cia é 
ofe re ci da, no bojo da Emen da nº 1, que in te gra este
pa re cer, nova re da ção para o re fe ri do pa rá gra fo, com
re mis são da con du ta ilí ci ta à sis te má ti ca pe nal da Lei
nº 8.429/92 (“Lei da Impro bi da de Admi nis tra ti va”).

No que res pe i ta ao mé ri to, cabe re gis trar, li mi-
nar men te, nos sa con cor dân cia com as li nhas ge ra is
da per su a si va jus ti fi ca ção apre sen ta da pelo au tor da
pro pos ta. Tra ta-se de in ter ven ção le gis la ti va de in-
ques ti o ná vel re le vân cia e opor tu ni da de, num con tex-
to his tó ri co, so ci al e eco nô mi co em que a in for ma ção
ins ti tu ci o nal e mer ca do ló gi ca as su me a con di ção de
ver da de i ro ca pi tal es tra té gi co, cum prin do ao Po der
Pú bli co de sen vol ver as ações ne ces sá ri as, seja para
pre ve nir e co i bir abu sos de le té ri os ao in te res se co-
mum, seja para o fo men to e a pre ser va ção do fun ci o-
na men to efi ci en te dos mer ca dos.

A nos so ver, o pro pó si to de dar cum pri men to ao
di ta me do § 7º do art. 37 da Cada Po lí ti ca le gi ti ma o

pro je to sob exa me, que, no ge ral, se apre sen ta ma te-
ri al men te apto e idô neo a per se guir os efe i tos ju rí di-
cos a que se pro põe.

Ain da no que tan ge ao mé ri to, en ten de mos per -
ti nen te uma pon de ra ção acer ca do pe río do de 1 (um)
ano fi xa do para du ra ção do im pe di men to im pos to aos 
ex-di ri gen tes. Não es ta mos con ven ci dos de que es ta-
be le cer um pa râ me tro-tem po úni co e in va riá vel para
to dos os ca sos seja a so lu ção mais ade qua da. Além
dis so, um ano pa re ce uma qua ren te na ex ces si va para 
a gran de ma i o ria dos ca sos: não se pode de i xar de
con si de rar, além do cus to fi nan ce i ro, que a res tri ção
de di re i tos en vol vi da há de es tar su je i ta ao prin cí pio
da pro por ci o na li da de, que si na li za no sen ti do da con -
cor dân cia prá ti ca en tre os va lo res cons ti tu ci o na is em
jogo – pre ser va ção da in for ma ção ins ti tu ci o nal ver sus
di re i to ao exer cí cio pro fis si o nal.

Assim sen do, pa re ce-nos mais pru den te e re a-
lis ta fi xar em 6 (seis) me ses a du ra ção da qua ren te na,
fa cul tan do-se ao Che fe da Admi nis tra ção Fe de ral, o
Pre si den te da Re pú bli ca, fi xar um tem po ma i or para
ca sos es pe cí fi cos, até o má xi mo de doze me ses, de
for ma a aten der a pe cu li a ri da des do ór gão ou en ti da-
de e a fa to res es tru tu ra is ou con jun tu ra is do seg men-
to de mer ca do em que atua. Este, por tan to, o sen ti do
da Emen da nº 1, com a nova re da ção dada ao ca put
do art. 4º e a in ser ção de novo § 1º

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de
2000, por con si de rá-lo con for me à or dem ju rí di-
co-cons ti tu ci o nal e, no mé ri to, con ve ni en te e opor tu-
no, ado ta da a emen da a se guir.

EMENDA Nº 1- CCJ

Dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte redação:

“Art. 4º Por um pe río do de seis me ses
após a exo ne ra ção do car go ou o tér mi no
do man da to, é o ex-ti tu lar im pe di do de exer -
cer qual quer ati vi da de pro fis si o nal, com ou
sem vín cu lo em pre ga tí cio, para em pre sa
pri va da, na ci o nal ou es tran ge i ra, que ope re
em seg men to de mer ca do si tu a do na área
de ju ris di ção ad mi nis tra ti va ou ope ra ci o nal
do res pec ti vo ór gão ou en ti da de.

§ 1º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá,
por ato es pe cí fi co em cada caso, am pli ar a
du ra ção do im pe di men to, até o má xi mo de
doze me ses, sem pre que con si de rar ne ces sá-
rio ao aten di men to dos fins des ta lei.

§ 2º A ve da ção pre vis ta no ca put es ten-
de-se à aqui si ção de ações, co tas, de bên tu-
res, par tes be ne fi ciá ri as ou qual quer ou tro tí-
tu lo re pre sen ta ti vo de ca pi tal ou in te res se nas 
em pre sas men ci o na das.
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§ 3º Inclu em-se no pe río do a que se re-
fe rem o ca put e o § 1º even tu a is pe río dos de
fé ri as não go za das.

§ 4º Incor re em im pro bi da de ad mi nis-
tra ti va, su je i tan do-se às pe nas da Lei nº
8.429, de 2 de ju nho de 1992, o ex-di ri gen te
que vi o lar o im pe di men to pre vis to nes te ar ti-
go.”

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Pre si den te, Osmar Dias,  Re la tor.

EMENDA Nº 02 CCJ

Su pri ma-se o in ci so III do art 2º re nu me ran do-se
os se guin tes. – Osmar Dias.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral – Pre si den te; Osmar Dias – Re la-
tor – João Alber to Sou za – Bel lo Par ga – Oli vir
Gbar do – Ca sil do Mal da ner José Fo ga ça – Ri car-
do San tos – José Edu ar do Du tra (au tor) – Amir
Lan do – Wel ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio Antô nio
Car los Jú ni or.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 250, DE 2000

Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:

“Regulamenta o § 7º do art. 37 da
Constituição Federal. (dispõe sobre os
requisitos e as restrições aos ocupantes
de cargo ou emprego da administração
direta e indireta que possibilite o acesso
a informações privilegiadas)”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei re gu la men ta o § 7º do art. 37 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer os re qui si tos e 
as res tri ções aos ocu pan tes dos car gos pú bli cos que
es pe ci fi ca, con si de ra dos fa ci li ta do res de aces so a in -
for ma ções pri vi le gi a das no âm bi to da Admi nis tra ção
Pú bli ca Fe de ral.

Art. 2º Estão su je i tos às con di ções es ta be le ci-
das nes ta lei os ocu pan tes dos car gos de di re ção dos
se guin tes ór gãos e en ti da des:

I – Ban co Cen tral do Bra sil;
II – Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô-

mi co e So ci al;
III – Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos;
IV – Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os;
V – Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;
VI – De par ta men to de Avi a ção Ci vil;
VII – Infra e ro.
Pa rá gra fo úni co. Ato do Po der Exe cu ti vo po de rá

es ten der o dis pos to nes ta lei a ou tros car gos de di re-
ção in te gran tes da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral,
bem como a ou tros car gos da es tru tu ra dos ór gãos e
en ti da des men ci o na dos nes te ar ti go.

Art. 3º A in ves ti du ra nos car gos de pre si den te,
di re tor ou equi pa ra do de ór gãos e en ti da des da Admi -
nis tra ção Fe de ral di re ta, in di re ta ou fun da ci o nal será
pre ce di da de com pro mis so for mal de de di ca ção ex-
clu si va em tem po in te gral, ve da do o exer cí cio de qual -
quer ou tro car go, em pre go ou ati vi da de, pú bli ca ou
pri va da, bem como a ti tu la ri da de de ações, co tas, de -
bên tu res, par tes be ne fi ciá ri as ou qual quer ou tro tí tu lo
re pre sen ta ti vo de ca pi tal ou in te res se em em pre sa
pri va da que ope re em seg men to de mer ca do si tu a do
na área de ju ris di ção ad mi nis tra ti va ou ope ra ci o nal do 
res pec ti vo ór gão ou en ti da de.

Art. 4º Por um pe río do de seis me ses após a
exo ne ra ção do car go ou o tér mi no do man da to, é o
ex-ti tu lar im pe di do de exer cer qual quer ati vi da de pro -

fis si o nal, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, para em -
pre sa pri va da, na ci o nal ou es tran ge i ra, que ope re em
seg men to de mer ca do si tu a do na área de ju ris di ção
ad mi nis tra ti va ou ope ra ci o nal do res pec ti vo ór gão ou
en ti da de.

§ 1º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá, por ato
es pe cí fi co em cada caso, am pli ar a du ra ção do im pe-
di men to, até o má xi mo de doze me ses, sem pre que
con si de rar ne ces sá rio ao aten di men to dos fins des ta
lei.

§ 2º A ve da ção pre vis ta no ca put es ten de-se à
aqui si ção de ações, co tas, de bên tu res, par tes be ne fi-
ciá ri as ou qual quer ou tro tí tu lo re pre sen ta ti vo de ca pi-
tal ou in te res se nas em pre sas men ci o na das.

§ 3º Inclu em-se no pe río do a que se re fe re o ca -
put e o § 1º even tu a is pe río dos de fé ri as não go za das.

§ 4º Incor re em im pro bi da de ad mi nis tra ti va, su -
je i tan do-se às pe nas da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 
1992, o ex-di ri gen te que vi o lar o im pe di men to pre vis-
to nes te ar ti go.

Art. 5º Du ran te o im pe di men to, o ex-di ri gen te fi -
ca rá vin cu la do ao ór gão ou en ti da de, fa zen do jus a re -
mu ne ra ção equi va len te à do car go de di re ção que
exer ceu.

§ 1º No caso de efe ti vo exer cí cio do car go por
pe río do in fe ri or a dois anos, a re mu ne ra ção du ran te o
im pe di men to será es ta be le ci da pro por ci o nal men te.

§ 2º Apli ca-se o dis pos to nes te ar ti go ao ex-di ri-
gen te exo ne ra do a pe di do, des de que te nha exer ci do
o car go por, pelo me nos, seis me ses.

Art. 6º A pro i bi ção de que tra ta esta lei se es ten-
de ao ex-di ri gen te que de i xou o car go por mo ti vo de
pas sa gem à ina ti vi da de.

Pa rá gra fo úni co. Se o ex-di ri gen te per ce ber pro -
ven tos de apo sen ta do ria à con ta do Te sou ro Na ci o-
nal, fará jus, du ran te o pe río do a que se re fe re o art.
4º, à di fe ren ça en tre a re mu ne ra ção do car go, na for -
ma do art. 5º, e o va lor dos pro ven tos da ina ti vi da de.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofício nº 178/02–Presidência/CCJ

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Senhor Presidente,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2000, de au to ria

Fe ve re i ro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  22 01955    117ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



do Se na dor José Edu ar do Du tra, que “Re gu la men ta o 
§ 7º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre
os re qui si tos e as res tri ções aos ocu pan tes de car go
ou em pre go da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta que
pos si bi li te o aces so a in for ma ções pri vi le gi a das)”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den te,
o Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de au to ria do Se -
na dor José Edu ar do Du tra, é de sim ples com pre en-
são e mu i to im por tan te por que é mu i to dis cu ti do in clu-
si ve pela so ci e da de. Para ser ob je ti vo, vou re su mi-lo.
Pre ten de es ta be le cer re qui si tos e res tri ções aos ocu -
pan tes de car gos pú bli cos de fun ções con si de ra das
fa ci li ta do ras de aces so a in for ma ções pri vi le gi a das
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de es ta be le cer qua ren-
te na. Vou ler ra pi da men te que ór gãos es pe ci fi ca: Ban -
co Cen tral do Bra sil, Ban co Na ci o nal do De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, Agên ci as Re -
gu la do ras Fe de ra is, Su pe rin ten dên cia de Se gu ros
Pri va dos, Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, Se cre ta-
ria da Re ce i ta Fe de ral, De par ta men to de Avi a ção Ci -
vil So ci al e Infra e ro.

O Se na dor José Edu ar do Du tra, no art. 40 do
pro je to de lei, pro põe: “Por um pe río do de um ano,
após a exo ne ra ção do car go ou tér mi no do man da to,
é o ex-ti tu lar im pe di do de exer cer qual quer ati vi da de
pro fis si o nal, com ou sem vín cu lo em pre ga tí cio, para
em pre sa pri va da na ci o nal e es tran ge i ra que ope re em 
seg men to de mer ca do si tu a do na área de ju ris di ção
ad mi nis tra ti va ope ra ci o nal do res pec ti vo ór gão ou en -
ti da de”.

Estou ofe re cen do uma emen da, al te ran do o
pra zo de um ano para seis me ses; po rém, co lo can do
o § 1º. Então, ape nas para en ten di men to: o Se na dor
José Edu ar do Du tra pro põe qua ren te na de um ano, e
eu pro po nho o pe río do de seis me ses, mas acres cen-
tan do o § 1º, que dis põe: “O Pre si den te da Re pú bli ca
po de rá, por ato es pe cí fi co em cada caso, am pli ar a
du ra ção do im pe di men to até o má xi mo de doze me -
ses sem pre que con si de rar ne ces sá rio ao aten di men-
to dos fins des ta lei”.

Em face do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de
2000, por con si de rá-lo con for me a or dem ju rí di-
co-cons ti tu ci o nal. E, no mé ri to, con ve ni en te e opor tu-
no, ado ta da a emen da que aca bo de apre sen tar, al te-
ran do, por tan to, o pra zo de um ano para seis me ses.

É o meu voto, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – Em

dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, pas so à lis ta

de vo ta ção no mi nal. A ma té ria é ter mi na ti va.
Em vo ta ção.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Meu

voto é sim, Sr. Pre si den te. Ape nas cha mo a aten ção
para o fato de que as agên ci as re gu la do ras já têm um
prin cí pio de qua ren te na as se gu ra do pela le gis la ção
que lhes é pró pria. Tal vez haja um con fli to, aí, de le -
gis la ção, uma vez que não há uma re vo ga ção ex plí ci-
ta. De qual quer ma ne i ra, o voto é fa vo rá vel, Sr. Pre si-
den te.

A lei das leis, aque la lei que re gu la men ta o pro -
ces so de ela bo ra ção le gis la ti va, de ter mi na ago ra que
a re vo ga ção de nor mas já exis ten tes tem de ser fe i ta
di re ta e ex pli ci ta men te. Não há uma re vo ga ção pre su-
mi da.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – V. Exa tem o
pra zo que é dado às agên ci as re gu la do ras, ou não se
lem bra?

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PPS – RS) – É va riá vel.
Algu mas são qua tro me ses, ou tras seis me ses, ou-
tras um ano, não lem bro exa ta men te. Ana tel, Ane el,
cada uma tem a sua pró pria le gis la ção, na ver da de,
por que na lei que cria isso já é re gu la men ta do.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, se for pos sí vel apre sen tar uma emen da su pres si-
va, su pri mi ría mos as agên ci as re gu la do ras fe de ra is.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – V. Exª
tem uma emen da e fa ria a se gun da?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Fa ria a se -
gun da emen da, su pres si va.

O SR. PRESIDENTE (Ber nar do Ca bral) – A
Pre si dên cia aca ta e per gun ta se os Srs. Se na do res
es tão de acor do. Vou co lher os vo tos.

A pro po si ção do emi nen te Se na dor José Edu ar-
do Du tra foi apro va da por 11 vo tos mais um do au tor
para pre sen ça, a ma i o ria.

A se gun da vo ta ção no mi nal é para as duas
emen das: a Emen da nº 1 e a Emen da nº 2, su ge ri da
pelo Se na dor José Fo ga ça.
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Per gun to se há ne ces si da de de se cha mar pela
vo ta ção no mi nal ou se é o mes mo quo rum. (Pa u sa.)

Apro va do, com o mes mo quo rum.
Se na dor Amir Lan do, o emi nen te Se na dor Ro -

meu Tuma está a pe dir, por te le fo ne – sen do V. Exa o
re la tor do Item 16 e tam bém ten do quo rum para vo ta-
ção, que é ter mi na ti vo e é a es pe ci a li da de de V. Exª
essa ma té ria, como ju ris ta no cam po do Di re i to Pe nal,
se V. Exª po de ria re la tá-la ago ra. Ela al te ra o De cre to
Lei nº 2.848, de 1940, so bre a Lei de Exe cu ção Pe nal,
mo di fi can do os cri té ri os da sus pen são con di ci o nal da 
pena. V.Exª deu pela apro va ção, apre sen tan do uma
emen da.

E ter mi na ti va, pe di rei que V.Exas per ma ne çam.
Há dois vo tos fa vo rá ve is já de cla ra dos, mas, se sa í-
rem, per de re mos o quo rum. Como essa é a úl ti ma vo -
ta ção, se ria in te res san te apre ciá-la.

Logo a se guir, há mais dois, mais três, dez,
onze, doze.

Isso é em ho me na gem ao Se na dor Ro meu
Tuma, que, por te le fo ne ma in ter na ci o nal, pede isso.

Item 16 da pa u ta.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si-

den te, Sras e Srs. Se na do res, vem a esta co mis são,
para exa me, o Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de
1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Ro meu Tuma,
que al te ra o De cre to Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940, Có di go Pe nal, e a Lei nº 7.210, de 11 de ju -
nho de 1984, Lei de Exe cu ção Pe nal, a fim de mo di fi-
car os cri té ri os de sus pen são con di ci o nal da pena.

A pro po si ção não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal e pre ten de au men tar até qua tro anos o li -
mi te de pena para apli ca ção do be ne fí cio de sus pen-
são con di ci o nal da pena, hoje es ta be le ci do em dois
anos.

Em ou tras pa la vras, Srs e Sras. Se na do res, o
que o Se na dor Ro meu Tuma quer é que o li vra men to
con di ci o nal, esse be ne fí cio, só co me ce não a par tir
do se gun do, mas do quar to ano, que hoje evi den te-
men te é de dois anos. Então, al te ra para qua tro anos
e, ain da, sal vo se o cri me pra ti ca do for do lo so e na -
que las cir cuns tân ci as em que a pena pode so frer
esse be ne fí cio.

Se for do lo so, após o tex to em vi gor, acres cen ta
a alí nea b do § 2º do art. 78, como uma con di ção de
gozo do be ne fí cio, a pro i bi ção de mu dan ça de do mi cí-
lio sem au to ri za ção ju di ci al.

É evi den te que o que ele quer é o li vra men to
con di ci o nal, mas man ten do o ape na do no do mi cí lio, a 
não ser que este seja al te ra do com au to ri za ção ju di ci-
al.

Por ser uma ma té ria de sim ples com pre en são,
ape nas le van to al gu mas ques tões.

Não obs tan te, jul ga mos que a pro po si ção apre -
sen ta ví ci os que me re cem ser cor ri gi dos. Ela in tro duz
no tex to do § 1º do art. 177, do Có di go Pe nal a ex pres-
são que aba i xo apa re ce em ne gri to.

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Dis põe so bre as san ções apli cá ve is
aos agen tes pú bli cos nos ca sos de en ri-
que ci men to ilí ci to no exer cí cio de man-
da to, car go, em pre go ou fun ção na ad mi-
nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta ou fun-
da ci o nal e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

PARECER Nº 34, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Re que ri men to nº
501, de 2001, de au to ria do Se na dor Mo-
re i ra Men des, que so li ci ta da seja for mu-
la da con sul ta so bre a cons ti tu ci o na li da-
de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de de as
men sa gens re la ti vas a ou tor ga e re no va-
ção de con ces são, per mis são e au to ri za-
ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
e de ima gens e sons, se rem apre ci a das
em ca rá ter ter mi na ti vo pela Co mis são de
Edu ca ção.

Relator: Senador Osmar Dias.

I – Relatório

Tra ta-se de con sul ta en ca mi nha da a esta co mis-
são, com fun da men to no art. 101, in ci so V, do Re gi-
men to Inter no, me di an te o re que ri men to em epí gra fe,
com ob je ti vo de exa mi nar a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e re gi men ta li da de de as men sa gens re la ti-
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vas a ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são
e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, e 
de ima gens e sons, se rem apre ci a das em ca rá ter ter -
mi na ti vo pela Co mis são de Edu ca ção.

O au tor ale ga que a apre ci a ção, em ca rá ter ter -
mi na ti vo, de tais men sa gens é pro ce di men to já ado ta-
do pela Câ ma ra dos De pu ta dos, que tem de mons tra-
do o con dão de, em mu i to, agi li zar todo o pro ces so de
apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de con -
ces sões, per mis sões e au to ri za ções para a ex plo ra-
ção ou exe cu ção de ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
ou de sons e ima gens, de sa fo gan do a pa u ta do ple ná-
rio da que la Casa, para vo ta ções me nos ro ti ne i ras.

Aduz, o ilus tre re que ren te, Se na dor Mo re i ra
Men des:

A con si de rar-se, ade ma is, o gran de vo lu me de
pro ces sos sub me ti dos à apre ci a ção do Con gres so
Na ci o nal e, tam bém, que as vo ta ções de tais pro je tos
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, por con ta de um acor -
do de li de ran ças, já se dá na mo da li da de de voto sim -
bó li co, nada se nos fi gu ra mais fun ci o nal e prá ti co que 
se re a li za rem tais apre ci a ções, ter mi na ti va men te, na
co mis são de les en car re ga da.

II – Análise

A aná li se dos atos pra ti ca dos pelo Po der Exe cu-
ti vo no pro ces so de ou tor ga e re no va ção de con ces-
sões; per mis sões e au to ri za ções para ex plo ra ção de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra (rá dio) e de sons e
ima gens (te le vi são) pas sou a ser uma exi gên cia
cons ti tu ci o nal, pre vis ta no art. 223 da Car ta Mag na
pro mul ga da em 1988, para a pro du ção de efe i tos le -
ga is ple nos. Des de en tão, a apre ci a ção dos re fe ri dos
pro ces sos re a li za-se em duas fa ses dis tin tas e in de-
pen den tes: de po is de ana li sa dos pelo ór gão com pe-
ten te do Po der Exe cu ti vo, são sub me ti dos a exa me
das duas Ca sas do Po der Le gis la ti vo.

Se con si de ra das aten di das as exi gên ci as fi xa-
das pelo Po der Exe cu ti vo, com base no Có di go Bra si-
le i ro de Te le co mu ni ca ções – Lei nº 4.117/62, no Re -
gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são – De cre to
nº 52.795/63 e nos di plo mas le ga is su per ve ni en tes,
que os al te ra ram e mo di fi ca ram, os pro ces sos são
en ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal por Men sa-
gem Pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Con vém res sal tar o ca rá ter de mero ato ad mi-
nis tra ti vo de que se re ves te aque la ação do Exe cu ti vo.
O ato ju rí di co per fe i to e, por tan to, com ple nos efe i tos
le ga is, só so bre vêm após a ob ser vân cia de to das as
exi gên ci as es ta be le ci das e a apro va ção pelo Con-
gres so Na ci o nal.

Tal exi gên cia apli ca-se a to dos os ser vi ços de
ra di o di fu são, que in clu em, con for me de fi ni ção cons -
tan te do § 7º do, art. 10 do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são (De cre to nº 52.795, de 1963, com a
re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 1996) ... os
de onda mé dia, cur ta, tro pi cal, de fre qüên cia mo du la-
da, e de te le vi são. Há pou co tem po, esse uni ver so foi
am pli a do, de vi do à ins ti tu i ção do ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, mo da li da de cri a da pela Lei nº 9.612, 
de 19 de fe ve re i ro de 1998. Mas não es tão su je i tos a
es sas nor mas os atos con cer nen tes aos ser vi ços de
te le vi são por as si na tu ra (cabo, sa té li te ou MMDS),
pois os mes mos são ca rac te ri za dos pela le gis la ção
bra si le i ra como ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

A de li be ra ção, pelo Con gres so Na ci o nal, so bre
os atos de ou tor ga e re no va ção para a ex plo ra ção de
ser vi ço de ra di o di fu são pra ti ca dos pelo Exe cu ti vo sig -
ni fi ca avan ço no sen ti do de que ga ran te a de mo cra ti-
za ção do pro ces so de es co lha dos pro po nen tes à ex -
plo ra ção do ser vi ço. Ade ma is, nota-se que, ape sar
de, até o mo men to, o po der de veto do Le gis la ti vo não 
ter ocor ri do em ne nhu ma oca sião, tal prer ro ga ti va,
exer ci da a par tir de cri té ri os pú bli cos, tem ser vi do
para  co i bir a prá ti ca do uso po lí ti co dos ca na is de rá -
dio e te le vi são. De fato, a Cons ti tu i ção de 1988 pos si-
bi li tou ao Con gres so Na ci o nal exer cer, em nome da
po pu la ção, o con tro le so ci al do uso que se faz des ses
bens pú bli cos.

Enten de mos que o con tro le de mo crá ti co do po -
der dos me i os de co mu ni ca ção deve ser o ob je ti vo
fun da men tal da de li be ra ção pelo Con gres so Na ci o nal
so bre os atos do Exe cu ti vo. Só as sim ha ve rá o res pal-
do da so ci e da de com re la ção a uma mo da li da de de
ser vi ço que tan to in ter fe re nos pa drões de com por ta-
men to e de cul tu ra da po pu la ção.

Re co nhe ci da a im por tân cia da apre ci a ção dos
atos de ou tor ga ou con ces são para a ex plo ra ção de
ser vi ços de rá dio e te le vi são pelo Po der Le gis la ti vo,
cabe-nos exa mi nar os pro ce di men tos en vol vi dos
nes sa tra mi ta ção.

A Câ ma ra dos De pu ta dos ado ta pro ce di men to
sim pli fi ca do na tra mi ta ção des ses de cre tos le gis la ti-
vos. A men sa gem do Po der Exe cu ti vo que sub me te
ao Con gres so Na ci o nal o ato de ou tor ga ou re no va-
ção é en ca mi nha da à Co mis são de Ciên cia e Tec no-
lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca (CCTCI) da que la
Casa que, se opi nar pelo aco lhi men to da men sa gem,
con clui pela apre sen ta ção de pro je to de de cre to le-
gis la ti vo o qual será apre ci a do, em de ci são ter mi na ti-
va, sal vo re cur so ao Ple ná rio, pela Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção (CCJR), con for-
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me dis ci pli na o Ato Nor ma ti vo nº 1, de 1999, da
CCTCI.

Enten de mos que a de ci são da Câ ma ra dos De -
pu ta dos a esse res pe i to con tra ria ex pres sa nor ma re -
gi men tal da que la Casa – art. 24, II, e, do Re gi men to
Inter no – que não dis pen sa a apre ci a ção do Ple ná rio
a ini ci a ti va re la ti va a ma té ria que não pos sa ser ob je to
de de le ga ção, con so an te o § 1º do art. 68 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral.

A nor ma cons ti tu ci o nal su pra ci ta da – § 1º do art. 
68 – es ta be le ce que não se rão ob je to de de le ga ção
os atos de com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na -
ci o nal, en tre os qua is es tão ex pres sa men te pre vis tos
no art. 49, XII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, os atos de
con ces são e re no va ção de con ces são de emis so ras
de rá dio e te le vi são.

Não obs tan te a evi den te ve da ção re gi men tal, o
Pa re cer nº 9-A, de 1990, à con sul ta fe i ta pela Mesa à
Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção a
res pe i to da apre ci a ção, pela Câ ma ra dos De pu ta dos,
dos atos de ou tor ga ou 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 de sons e ima gens, cujo re la tor foi o en tão De -
pu ta do Nel son Jo bim, con clui em seu item III que, ver -
bis:

III – As de ci sões da Co mis são com pe-
ten te que con clu am pela ou tor ga, pela
não-ou tor ga e pela re no va ção do ser vi ço
so men te se rão apre ci a dos pelo Ple ná rio na
hi pó te se de in ter po si ção do re cur so do § 2º
do art. 132 do Re gi men to Inter no.... (des ta-
que nos so).

Fi nal men te, em seu item V, de ter mi na o Pa re cer,
ver bis:

V – Fica re co nhe ci da a com pe tên cia
da Co mis são para a ela bo ra ção de re gras
so bre apre ci a ção da ma té ria ob je to des te
pa re cer. A Co mis são de Ciên cia e Tec no lo-
gia, Co mu ni ca ção e in for má ti ca, na data de
28 de mar ço [de 1990], vo tou e apro vou cri -
té ri os que vi e ram a se cons ti tu ir na Re so lu-
ção nº 1, de 1990, a qual se re ves te de to-
dos os re qui si tos cons ti tu ci o na is.

Pos te ri or men te, a re fe ri da CCTCI apro vou o Ato 
Nor ma ti vo nº 1, de 1999, que dis põe so bre as nor mas
para apre ci a ção de atos de ou tor ga e de re no va ção
de con ces são, per mis são ou au to ri za ção de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra e de sons ima gens, e re vo ga a 
Re so lu ção nº 1, de 1990, da Co mis são de Ciên cia e
Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca.

No Se na do Fe de ral, os pro je tos de de cre tos le -
gis la ti vos que tra tam de ou tor ga e re no va ção de con -
ces são para a ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens ori gi ná ri os da Câ ma ra
dos De pu ta dos são en ca mi nha dos, ini ci al men te, à
apre ci a ção da Co mis são de Edu ca ção, ten do em vis -
ta a sua com pe tên cia re gi men tal so bre a ma té ria,
con for me es ta be le ce o in ci so IV do art. 102 do Re gi-
men to Inter no. Fi nal men te, tais pro je tos se guem ao
exa me e de li be ra ção fi na is do Ple ná rio.

De ma is, o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, ao tra tar so bre pro je tos ter mi na ti vos, es ta be le ce
em seu art. 91, § 1º,V, que o Pre si den te do Se na do,
ou vi das as li de ran ças, po de rá con fe rir às co mis sões
com pe tên cia para apre ci ar, ter mi na ti va men te, al gu-
mas ma té ri as, den tre as qua is as in di ca ções e pro po-
si ções di ver sas, ex ce to as re fe ri das nas le tras a a c do 
men ci o na do in ci so V, que não in clu em os de cre tos le -
gis la ti vos. No en tan to, não tem sido ado ta da nes ta
Casa tal pro ce di men to.

A apre ci a ção dos atos de ou tor ga ou con ces são
para a ex plo ra ção de ser vi ços de rá dio e te le vi são
tem sido mo ti vo de pre o cu pa ção dos Se nho res Se na-
do res que ale gam tra tar-se de ma té ri as re pe ti ti vas e
que cons ti tu em gran de par te da Ordem do Dia das
ses sões de li be ra ti vas do Se na do Fe de ral. Por essa
ra zão al guns pro je tos de re so lu ção fo ram apre sen ta-
dos com o ob je ti vo de es ta be le cer nova dis ci pli na à
tra mi ta ção dos de cre tos le gis la ti vos com esse ob je ti-
vo.

Nes se sen ti do, de ve mos ob ser var que esta CCJ 
apro vou em 13 de de zem bro de 2000 o re la tó rio do
Se na dor José Fo ga ça, com voto pela apro va ção do
Pro je to de Re so lu ção nº 14, de 1999, de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que dis põe so bre a re vi são
da Re so lu ção nº 39, de 1992, que dis põe so bre for -
ma li da des e cri té ri os para apre ci a ção dos atos de ou -
tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são é au to ri-
za ção para o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra de sons
e ima gens.

O re fe ri do pro je to, foi apro va do em 9 de maio de
2000 na Co mis são de Edu ca ção, me di an te pa re cer
fa vo rá vel de au to ria do Se na dor Ger son Ca ma ta e
des de 8 de maio do cor ren te ano o pro je to se en con-
tra na Co mis são Di re to ra, onde, foi de sig na do o Se -
na dor Edi son Lo bão para re la tá-lo. Tra ta-se, por tan to,
de ma té ria so bre a qual ain da não há de li be ra ção.

III – Voto

Em face do ex pos to, ha ve mos de con clu ir, em res -
pos ta à con sul ta que nos foi en ca mi nha da, que o Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral não veda, tal como o
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da Câ ma ra dos De pu ta dos, a apre ci a ção ter mi na ti va
pela Co mis são de Edu ca ção dos pro je tos de de cre to le -
gis la ti vo com o ob je ti vo de ou tor gar ou re no var a con-
ces são para a ex plo ra ção de ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra e, de sons e ima gens, des de que o Pre si den te
do Se na do, ou vi das as li de ran ças, con fi ra a essa Co-
mis são com pe tên cia com essa fi na li da de.

De ou tro lado, cum pre es cla re cer que so men te
quan do se tra tar de, não-re no va ção da con ces são ou
per mis são é exi gi do o exa me pelo Ple ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, con for me
pre ce i tua o § 2º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo dois quin tos
do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal. To da-
via, de ve mos, lem brar que, em qual quer caso de de ci-
são ter mi na ti va, cabe a in ter po si ção de re cur so, por
um, dé ci mo dos mem bros do Se na do, de acor do com
o dis pos to no § 4º do art. 91 do Re gi men to in ter no do
Se na do Fe de ral.

Sala da,Co mis são,  29 de maio de 2002. – Pre si-
den te, Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Osmar Dias,
Re la tor – Ro meu Tuma – Íris Re zen de – Amir Lan -
do – Luiz Otá vio – Artur da Tá vo la – Fer nan do Ri -
be i ro – Re gi nal do Du ar te – Ro ber to Re quião –
Wal deck Orné las – Antô nio Car los Jú ni or – Ro ber-
to Fre i re – Pe dro Si mon – Le o mar Qu in ta ni lha –
Ari Stad ler – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA – GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. E da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;

....................................................................................
Art. 68. As leis de le ga das se rão ela bo ra das pelo 

Pre si den te da Re pú bli ca, que de ve rá so li ci tar a de le-
ga ção ao Con gres so Na ci o nal.

§ 1º Não se rão ob je to de de le ga ção os atos de
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal, os de
com pe tên cia pri va ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos ou
do Se na do Fe de ral, a ma té ria re ser va da á lei com ple-
men tar, nem a le gis la ção so bre:

I – or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio e do Mi nis té-
rio Pú bli co, a car re i ra e a ga ran tia de seus mem bros;

II – na ci o na li da de, ci da da nia, di re i tos in di vi du a-
is, po lí ti cos e ele i to ra is;

III – pla nos plu ri a nu a is, di re tri zes or ça men tá ri as
e or ça men tos.
....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO Nº 52.795,  DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi-
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada Delo De cre to
nº 2.108, de 24 – 12 – 1996)

1º Para a clas si fi ca ção das pro pos tas, se rão
con si de ra dos os se guin tes que si tos: (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24 – 12 – 1996)

a) tem po des ti na do a pro gra mas jor na lís ti cos,
edu ca ti vos e in for ma ti vos – má xi mo de quin ze pon-
tos;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 – 12
– 1996)

b) tem po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so – má xi-
mo de quin ze pon tos;(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 – 12 – 1996)

c) tem po des ti na do a pro gra mas cul tu ra is, ar tís-
ti cos e jor na lís ti cos a se rem pro du zi dos e ge ra dos na
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pró pria lo ca li da de ou no mu ni cí pio à qual per ten ce a
lo ca li da de ob je to da ou tor ga má xi mo de trin ta pon-
tos;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24 – 12
– 1996)

d) pra zo para iní cio da exe cu ção do ser vi ço ob -
je to da ou tor ga, em ca rá ter de fi ni ti vo má xi mo de qua -
ren ta pon tos.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24 – 12 – 1996)

2º Con si de ran do ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas do
ser vi ço, po de rão ser pre vis tos no edi tal ou tros que si-
tos para fins de exa me das pro pos tas, cuja pon tu a ção
não de ve rá ser su pe ri or à vin te pon tos, si tu a ção em
que as pon tu a ções es ta be le ci das no § 1º se rão pro -
por ci o nal men te re du zi das de modo que seja man ti do
o to tal de cem pon tos.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 – 12 – 1996)

3º Para cada que si to, o edi tal de li ci ta ção es ta-
be le ce rá:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24121996)

I – con di ção mí ni ma ne ces sá ria a ser aten di da;
(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 – 12 –
1996)

II – cri té ri os ob je ti vos para a gra da ção da pon tu-
a ção, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos tas.(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108. de 24 – 12 – 19961

4º So men te se rão clas si fi ca das as pro pos tas
que, além de aten de rem ao es ta be le ci do no in ci so I
do § 3º ob ti ve rem, pelo me nos, a se guin te pon tu a-
ção:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)

I – cin qüen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po A; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 – 12 – 1996)

II – ses sen ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po B; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 – 12 – 1996)

III – se ten ta pon tos para os ser vi ços en qua dra-
dos no Gru po C; (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 – 12 – 1996)

5º A clas si fi ca ção das pro po nen tes far – se – á
de acor do com a mé dia pon de ra da da va lo ra ção ob ti-
da pela apli ca ção do dis pos to nos § 1º a 4º des te ar ti-
go e da va lo ra ção da pro pos ta de pre ço pela ou tor ga,
de acor do com os pe sas pre es ta be le ci dos no edi tal,
ob ser va do o que se gue: (Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24 – 12 – 1996)

I – o cri té rio de gra da ção para a va lo ra ção do
pre ço pela ou tor ga será es ta be le ci do em edi tal, de
modo ob je ti vo, ve da da a com pa ra ção en tre pro pos-
tas, de ter mi nan do pon tu a ção má xi ma de cem pon-
tos;(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 – 12
– 1996)

II – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po A, o 
peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do dis -

pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go pre pon de ra rá
so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço
pela ou tor ga; (Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 – 12 – 1996)

III – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po B,
os pe sas re la ti vos à va lo ra ção ob ti da pela apli ca ção do 
dis pos to no in ci so II do § 3º des te ar ti go e à va lo ra ção
ob ti da pelo pre ço pela ou tor ga se rão equi va len tes;
(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 – 12 –
1996)

IV – para os ser vi ços en qua dra dos no Gru po O,
o peso re la ti vo à va lo ra ção ob ti da pelo pre ço pela ou -
tor ga pre pon de ra rá so bre o peso re la ti vo à va lo ra ção
ob ti da pela apli ca ção do dis pos to no in ci so II do § 3º
des te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 
24 – 12 – 1996)

6º Será des clas si fi ca da a pro pos ta que con ti ver
ofer ta de pa ga men to de va lor in fe ri or ao mí ni mo fi xa-
do em edi tal.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108.
de 24 – 12 – 1996)

7º No caso de em pa te en tre duas ou mais pro -
pos tas, a se le ção far – se – á, por sor te io, em ato pú -
bli co, para o qual to das as pro po nen tes clas si fi ca das
se rão con vo ca das.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 2 – 12 – 1996)

8º O va lor da ou tor ga de con ces são ou per mis-
são para exe cu tar os ser vi ços será o pro pos to pela en -
ti da de ven ce do ra, que de ve rá ob ser var as con di ções
mí ni mas es ta be le ci das no edi tal ob je to da li ci ta ção,
con cer nen tes, en tre ou tras, à ca rên cia, pra zos de pa -
ga men to, mul tas e en car gos de mora, de ven do ser re -
co lhi do pela en ti da de ven ce do ra ao FISTEL.(Re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 – 12 – 1996)

9º Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti-
vos as alí ne as do § 1º des te ar ti go, bem as sim os pre -
ce i tos es ta be le ci dos no art. 28.(Re da ção dada pelo
De cre to nº 2.108. de 24 – 12 – 1996)

10. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me o caso, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio a ser fir ma do no pra zo de
ses sen ta dias.(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 – 12 – 1996)

11. Do con tra to de con ces são ou da por ta ria de
per mis são cons ta rá, como con di ção obri ga tó ria na
exe cu ção do ser vi ço, o cum pri men to do in di ca do pela 
en ti da de ven ce do ra nos itens de sua pro pos ta, re la ti-
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vos às alí ne as do ca put des te ar ti go, bem as sim os
pre ce i tos es ta be le ci dos no ar ti go 28.

12. As ou tor gas a Esta dos e Mu ni cí pi os se rão
de fe ri das me di an te atos de au to ri za ção pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca ou pelo Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, con for me com pe tên cia des te Re gu-
la men to, e se rão for ma li za das por meio de con vê nio a 
ser fir ma do no pra zo de 60 (ses sen ta dias).
....................................................................................

DECRETO LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962

 Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de
te le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
e) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca-
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca-
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº  2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro
de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira
Campos) – O Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2002 (nº 4.514/2001,
na Casa de ori gem), que al te ra os in ci sos I e II do art.
1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, que dis -
põem so bre a dis tri bu i ção a Esta dos e Mu ni cí pi os da
com pen sa ção fi nan ce i ra pela ex plo ra ção de re cur sos
hí dri cos para fins de ge ra ção de ener gia elé tri ca,
acres cen tan do-se um pa rá gra fo, cujo pa re cer foi lido
no ex pe di en te da pre sen te ses são, de acor do com o
dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254, com bi na do
com o art. 133, § 1º, do Re gi men to Inter no, fi ca rá so bre
a mesa pelo pra zo de dois dias úte is para in ter po si ção
de re cur so, por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, a 
fim de que te nha pros se gui men to a sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos
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; nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên cia
de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não exis -
te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de - SUS; nº 120, de
2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori gem), que cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de So ció lo gos e dá ou -
tras pro vi dên ci as; nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa 
de ori gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os
co mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le de do en ça ce lía-
ca; nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de ori gem), que
dis põe so bre a agri cul tu ra or gâ ni ca, al te ra dis po si ti vos
da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989, e dá ou tras pro -
vi dên ci as; nº 34, de 2002 (nº 943/99, na Casa de ori-
gem), que pro í be in ver são de or dem dos no mes cons -
tan tes na Lis ta Úni ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci-
o nal de Trans plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em
qual quer uni da de hos pi ta lar aces sí vel; nº 58, de 2002
(nº 2.252/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o dia na ci-
o nal da água; nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de
ori gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23
de ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da
pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria; e nº 83, de
2002 (nº 4.169/2001, na Casa de ori gem), que de no mi-
na “Ro do via Ormeo Jun que i ra Bo te lho” tre cho da
BR-120, no Esta do de Mi nas Ge ra is, cu jos pa re ce res
fo ram li dos no ex pe di en te da pre sen te ses são, fi ca rão
pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce-
ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la-
ti va men te à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1,
de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ro ber to Fre i re, que acres cen ta o in ci so XXVI ao art.
21 da Cons ti tu i ção Fe de ral e os arts. 84 e 85 ao Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para
de ter mi nar a pro i bi ção do por te de ar mas por ci vis e a 
es ta ti za ção da pro du ção de ar ma men tos, cujo pa re-
cer foi lido no ex pe di en te da pre sen te ses são, a Pre si-
dên cia de ter mi na a aber tu ra do pra zo de dois dias
úte is, pre vis to no art. 254 com bi na do com o art. 101, § 
1º, do Re gi men to Inter no, para in ter po si ção de re cur-
so, por um dé ci mo dos mem bros do Se na do, no sen ti-
do da con ti nu a ção da tra mi ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº
158-GP-TCU/2003, que en ca mi nha ao Con gres so
Na ci o nal Re la tó rio das Ati vi da des do TCU, re fe ren te
ao 4º tri mes tre de 2002.

O ex pe di en te lido, jun ta do ao pro ces sa do do
Avi so nº 52, de 2002-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 (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 em exer cí cio, Se na dor Du ci o mar Cos ta.

É lido o seguinte:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

Ofício nº 178/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 11 de dezembro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 250, de 2000, de au to ria
do Se na dor José Edu ar do Du tra, que “Re gu la men ta o 
§ 7º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dis põe so bre
os re qui si tos e as res tri ções aos ocu pan tes de car go
ou em pre go da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta que
pos si bi li te o aces so a in for ma ções pri vi le gi a das)”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Ber nar do Ca bral,
Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (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, a
Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o

pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que o Pro -
je to de Lei do Se na do nº 250, de 2000, seja apre ci a do
pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de de cre to le gis la ti vo
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se -
na dor Du ci o mar Cos ta

É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2, DE 2003

Convoca plebiscito sobre a
autonomia do Banco Central.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con vo ca do ple bis ci to, a ser re a li za do

em todo o ter ri tó rio na ci o nal, so bre a pro pos ta de au -
to no mia do Ban co Cen tral do Bra sil.

Pa rá gra fo úni co. Con si de ra-se au to no mia, para
efe i to des te De cre to Le gis la ti vo, o es ta be le ci men to
de man da to fixo para di re to res e pre si den te do Ban co
Cen tral do Bra sil, e a in de pen dên cia da ins ti tu i ção na
de fi ni ção de ta xas de ju ros, me tas de in fla ção e me tas
de cres ci men to eco nô mi co.

Art. 2º Fi cam sus ta das até a pro cla ma ção dos re -
sul ta dos do ple bis ci to de que tra ta este De cre to Le gis la-
ti vo, na for ma do es ta be le ci do pelo art. 9º da Lei nº
9.709, de 18 de no vem bro de 1998, os pro je tos le gis la ti-
vos que vi sem à au to no mia do Ban co Cen tral do Bra sil.

Art. 3º O Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
dará ciên cia da apro va ção des te ato con vo ca tó rio ao
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral para os efe i tos pre vis tos no 
art. 8º da Lei nº 9.709, de 1998.

Art. 4º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O tema da au to no mia do Ban co Cen tral do Bra -
sil está in se ri do no de ba te das re for mas do apa re lho
es ta tal e tem ge ra do im por tan tes po lê mi cas no meio
in te lec tu al. Opi niões di ver sas e for tes ar gu men tos
con tra e a fa vor da au to no mia são le van ta das.

O Ban co Cen tral é fun da men tal para o País por -
que é o or ga nis mo do Esta do res pon sá vel por as se gu-
rar a es ta bi li da de do po der de com pra da mo e da e da
so li dez do sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal. Para tan to, o Ba -
cen for mu la e ges ti o na as po lí ti cas mo ne tá ri as e cam bi-
a is, re gu la e fis ca li za o sis te ma fi nan ce i ro e ad mi nis tra o 
sis te ma de pa ga men tos e a emis são de mo e da.

Ape sar da pro pos ta de au to no mia do Ban co
Cen tral do Bra sil ser ma té ria de acen tu a da re le vân cia,
o povo está à mar gem da dis cus são, não só pela com -
ple xi da de do tema, mas tam bém por fal ta de es pa ços
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que pos si bi li tem a de mo cra ti za ção do de ba te. A re a li-
za ção de um ple bis ci to visa jus ta men te cri ar uma opor-
tu ni da de para in for mar a so ci e da de e per mi tir a par ti ci-
pa ção efe ti va da po pu la ção nes te im por tan te tema.

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce um mo de lo
de re gi me de mo crá ti co se mi di re to, que com bi na me -
ca nis mos de re pre sen ta ção po lí ti ca com for mas de
ma ni fes ta ção di re ta da von ta de po pu lar. Como me ca-
nis mo de exer cí cio da so be ra nia po pu lar, a Cons ti tu i-
ção, além do su frá gio uni ver sal e do voto di re to e se -
cre to, pre vê três for mas de ma ni fes ta ção da von ta de
po pu lar di re ta, o ple bis ci to, o re fe ren do e a ini ci a ti va
po pu lar, já re gu la men ta das pela Lei nº 9.709, de 18
de no vem bro de 1998.

O art. 2º da re fe ri da lei de fi ne ple bis ci to e re fe-
ren do como “con sul tas for mu la das ao povo para que
de li be re so bre ma té ria de acen tu a da re le vân cia, de
na tu re za cons ti tu ci o nal, le gis la ti va ou ad mi nis tra ti va”,
sen do que, con for me o seu § 1º, “o ple bis ci to é con vo-
ca do com an te ri o ri da de a ato le gis la ti vo ou ad mi nis-
tra ti vo, ca ben do ao povo, pelo voto, apro var ou de ne-
gar o que lhe te nha sido sub me ti do”.

Nada mais opor tu no, por tan to, que ao povo seja
dada a pos si bi li da de de par ti ci par do de ba te, hoje
res tri to a pou cos, so bre a au to no mia do Ban co Cen -
tral do Bra sil e que atra vés do ple bis ci to de ci da so be-
ra na men te so bre a con ve niên cia ou não da con ces-
são des ta au to no mia.

Sala das Ses sões, Se na do ra He lo í sa He le na.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos-
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

....................................................................................
Art 9º Convocado o plebiscito, o projeto

legislativo ou medida administrativa não efetivada,
cujas matérias constituam objeto da consulta popular, 
terá sustada sua tramitação, até que o resultado das
urnas seja proclamado.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira
Campos) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido à Comissão competente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Duciomar Costa.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 38, DE 2003

Senhor Presidente,
Re que i ro, nos ter mos do art. 70, in ci so II, do Re -

gi men to Inter no, que seja au to ri za da re pre sen ta ção
ex ter na do Se na do Fe de ral para acom pa nhar o jul ga-
men to em Cam po Gran de, Mato Gros so do Sul, no
dia 24 de fe ve re i ro des te ano, dos acu sa dos do as-
sas si na to da pre fe i ta Dor ce li na Fo la dor.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2003. – 
Senadora Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O re que ri men to lido vai à pu bli ca ção.

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
Du ci o mar Cos ta.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 21, DE 2003

Acrescenta parágrafo 5º ao art. 24 da
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
“Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) “.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 24 da Lei nº 8.906, de 4 de junho
de 1994, passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º,
com a seguinte redação:
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“Art. 24. .................................................
§ 5º O pri vi lé gio de que tra ta este ar ti-

go é cré di to de na tu re za ab so lu ta, equi pa-
ran do-se aos cré di tos tra ba lhis tas, em face
de sua na tu re za ali men tar.”

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

Justificação

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo al te rar
o art. 24 da Lei º 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 – OAB”, e re pre sen ta o an -
se io da clas se dos ad vo ga dos, in con for ma da com a
não-equi pa ra ção dos cré di tos ori un dos de ho no rá ri os
ad vo ca tí ci os aos cré di tos tra ba lhis tas.

A equi pa ra ção ple i te a da jus ti fi ca-se, por ana lo-
gia, dado o ca rá ter ali men tar de que am bos os cré di-
tos se re ves tem, pois, sem dú vi da, tan to um quan to o
ou tro re sul ta do tra ba lho hu ma no.

A omis são da lei, ao de i xar de clas si fi car o alu di-
do cré di to como su pra pri vi le gi a do, tem acar re ta do
pre ju í zos de mon ta para os ad vo ga dos, em ra zão de
os ho no rá ri os fi ca rem pre te ri dos em re la ção aos cré -
di tos pri vi le gi a dos.

A al te ra ção pro pos ta se faz ne ces sá ria, a fim de
que não se de sin cen ti ve nem se des res pe i te o ad vo-
ga do que pre ci sa ha bi li tar seus ho no rá ri os em con -
cur so de cré di tos, mor men te nas fa lên ci as e con cor-
da tas, já que os ho no rá ri os ad vo ca tí ci os in te gram seu 
pa tri mô nio ci vil, como acen tu a do por Pa u lo Luiz Net to
Lobo, em “Co men tá ri os ao Esta tu to da Advo ca cia”,
Bra sí lia Ju rí di ca, 2º ed., 1996, p.1 16/117.

Cita-se, ain da, Mar co Tú lio de Rose que, do
mes mo modo, de fen de-se su pra pri vi le gie o cré di to
de cor ren te de ho no rá ri os ad vo ca tí ci os.

Em que pese a dou tri na en cam par a tese aqui
es po sa da, a ju ris pru dên cia se in cli na no sen ti do de
que os cré di tos de cor ren tes de ho no rá ri os ad vo ca tí ci-
os não se en qua dram na ca te go ria de su pra pri vi le gi a-
dos, atri bu in do-lhes, ape nas, o pri vi lé gio ge ral, o que
sig ni fi ca pre fe rên cia em re la ção, uni ca men te, aos
cré di tos qui ro gra fá ri os. Ou seja, os ad vo ga dos so-
men te per ce be rão seus ho no rá ri os após sa tis fe i tos
os cré di tos tra ba lhis tas, pre vi den ciá ri os e fis ca is, cré -
di tos com di re i tos re a is de ga ran tia e cré di tos com pri -
vi lé gio es pe ci al so bre de ter mi na dos bens.

Na prá ti ca, o art. 24 da Lei nº 8.906, de 1994,
como hoje re di gi do, não pos sui qual quer efi cá cia, tor -
nan do-se “le tra mor ta”, em face dos pri vi lé gi os an tes
men ci o na dos. A per cep ção dos ho no rá ri os ad vo ca tí-

ci os, em tais cir cuns tân ci as, tor na-se ex tre ma men te
di fí cil. Me ses ou anos de tra ba lho po dem fi car sem
jus ta re tri bu i ção.

O pre sen te pro je to bus ca re pa rar equí vo co e es -
pan car dú vi da de in ter pre ta ção ju ris pru den ci al, mi ti-
gan do a in se gu ran ça do ad vo ga do em re la ção à per -
cep ção de seus ho no rá ri os.

Por fim, im por ta con sig nar que a me di da pro-
pos ta já fora sub me ti da à apre ci a ção do Con se lho da
Ordem dos Advo ga dos do Rio Gran de do Sul, e apro -
va da por una ni mi da de.

Con ta mos com o apo io de nos sos emi nen tes
pa res, a fim de ga ran tir rá pi da tra mi ta ção e apro va ção
des te pro je to, de for ma a res guar dar a dig ni da de do
ad vo ga do e seu sa gra do di re i to aos ho no rá ri os.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2003. –
Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB).

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:

TÍTULO I

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

CAPÍTULO VI
Dos Honorários Advocatícios

Art. 22. A pres ta ção de ser vi ço pro fis si o nal as -
se gu ra aos ins cri tos na OAB o di re i to aos ho no rá ri os
con ven ci o na dos, aos fi xa dos por ar bi tra men to ju di ci al
e aos de su cum bên cia.

§ 1º O ad vo ga do, quan do in di ca do para pa tro ci-
nar ca u sa de ju ri di ca men te ne ces si ta do, no caso de
im pos si bi li da de da De fen so ria Pú bli ca no lo cal da
pres ta ção de ser vi ço, tem di re i to aos ho no rá ri os fi xa-
dos pelo juiz, se gun do ta be la or ga ni za da pelo Con se-
lho Sec ci o nal da OAB, e pa gos pelo Esta do.

§ 2º Na fal ta de es ti pu la ção ou de acor do, os ho -
no rá ri os são fi xa dos por ar bi tra men to ju di ci al, em re -
mu ne ra ção com pa tí vel com o tra ba lho e o va lor eco -
nô mi co da ques tão, não po den do ser in fe ri o res aos
es ta be le ci dos na ta be la or ga ni za da pelo Con se lho
Sec ci o nal da OAB.

§ 3º Sal vo es ti pu la ção em con trá rio, um ter ço dos
ho no rá ri os é de vi do no ini cio do ser vi ço, ou tro ter ço até
a de ci são de pri me i ra ins tân cia e o res tan te no fi nal.
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§ 4º Se o ad vo ga do fi zer jun tar aos au tos o seu
con tra to de ho no rá ri os an tes de ex pe dir-se o man da-
do de le van ta men to ou pre ca tó rio, o juiz deve de ter-
mi nar que lhe se jam pa gos di re ta men te, por de du ção
da quan tia a ser re ce bi da pelo cons ti tu in te, sal vo se
este pro var que já os pa gou.

§ 5º O dis pos to nes te ar ti go não se apli ca quan -
do se tra tar de man da to ou tor ga do por ad vo ga do para 
de fe sa em pro ces so ori un do de ato ou omis são pra ti-
ca da no exer cí cio da pro fis são.

Art. 23. Os ho no rá ri os in clu í dos na con de na ção,
por ar bi tra men to ou su cum bên cia, per ten cem ao ad -
vo ga do, ten do este di re i to au tô no mo para exe cu tar a
sen ten ça nes ta par te, po den do re que rer que o pre ca-
tó rio, quan do ne ces sá rio, seja ex pe di do em seu fa vor.

Art. 24. A de ci são ju di ci al que fi xar ou ar bi trar
ho no rá ri os e o con tra to es cri to que os es ti pu lar são tí -
tu los exe cu ti vos e cons ti tu em cré di to pri vi le gi a do na
fa lên cia, con cor da ta, con cur so de cre do res, in sol vên-
cia ci vil e li qui da ção ex tra ju di ci al.

§ 1º A exe cu ção dos ho no rá ri os pode ser pro -
mo vi da nos mes mos au tos da ação em que te nha atu -
a do o ad vo ga do, se as sim lhe con vi er.

§ 2º Na hi pó te se de fa le ci men to ou in ca pa ci da-
de ci vil do ad vo ga do, os ho no rá ri os de su cum bên cia,
pro por ci o na is ao tra ba lho re a li za do, são re ce bi dos
por seus su ces so res ou re pre sen tan tes le ga is.

§ 3º É nula qual quer dis po si ção, cláu su la, re gu-
la men to ou con ven ção in di vi du al ou co le ti va que re ti-
re do ad vo ga do o di re i to ao re ce bi men to dos ho no rá-
ri os de su cum bên cia.

§ 4º O acor do fe i to pelo cli en te do ad vo ga do e a
par te con trá ria, sal vo aqui es cên cia do pro fis si o nal,
não lhe pre ju di ca os ho no rá ri os, quer os con ven ci o-
na dos, quer os con ce di dos por sen ten ça.

Art. 25. Pres cre ve em cin co anos a ação de co -
bran ça de ho no rá ri os de ad vo ga do, con ta do o pra zo:

I  –  do ven ci men to do con tra to, se hou ver;
II –  do trân si to em jul ga do da de ci são que os fi -

xar;
III –  da ul ti ma ção do ser vi ço ex tra ju di ci al;
IV –  da de sis tên cia ou tran sa ção;
V –  da re nún cia ou re vo ga ção do man da to.
Art. 26. O ad vo ga do subs ta be le ci do, com re ser-

va de po de res, não pode co brar ho no rá ri os sem a in -
ter ven ção da que le que lhe con fe riu o subs ta be le ci-
men to.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 2003

Per mi te a mo vi men ta ção do FGTS
para re cons tru ção de casa pró pria des-
tru í da em ra zão de aci den tes gra ves.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio, de

1990, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te in ci so XVI:

“Art 20. ..................................................
XVI  –  re cons tru ção da casa pró pria,

des tru í da em ra zão de aci den tes gra ves, en -
tre os qua is, en chen tes, que das de bar re i ras
e in cên di os.”

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

Justificação

O le gis la dor, ao ins ti tu ir o Fun do de Ga ran tia por 
Tem po de Ser vi ço  –  FGTS, teve por ob je ti vo ga ran tir
ao tra ba lha dor o di re i to a uma es pé cie de pou pan ça
for ça da, para que ele dela pu des se fa zer uso, em ca -
sos de ne ces si da de, pre sen tes em si tu a ções di fí ce is,
como as elen ca das no art. 20, da Lei nº 8.036, de 11
de maio, de 1990. Essa enu me ra ção le gal, a nos so
ver, não é ta xa ti va, não en cer ran do to das as hi pó te-
ses de li be ra ção dos re cur sos fun diá ri os.

Enten de mos, sem qual quer dú vi da, que, no
caso de en chen tes, é ine quí vo ca a pos si bi li da de de
uso dos re cur sos do FGTS para a re cons tru ção de
casa pró pria des tru í da. O mes mo se diga em ca sos
de in cên di os ou des li za men tos de bar re i ras.

Nes se sen ti do, em re cen te de ci são, o Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça, ma te ri a li za da no Re cur so Espe ci-
al nº 390.154, con fir man do sa tis fa ção ju di ci al de ins -
tân ci as in fe ri o res, or de nou à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de-
ral o le van ta men to de va lo res da con ta vin cu la do do
FGTS do Sr. Cláu dio José dos San tos, de San ta Ca ta-
ri na, ten do em vis ta a des tru i ção par ci al de sua casa
pró pria, em ra zão de en chen te que as so lou a ci da de
de Pa lho ça, em 1995.

O STJ, fun da men tan do sua de ci são, afir mou
que au to ri za va o le van ta men to de re cur sos para aten -
der à fi na li da de so ci al da Lei n.º 8.036, de 11 de maio,
de 1990, por se tra tar de uma ex cep ci o na li da de.

O Mi nis tro Luiz Fux, re la tor do pro ces so, em sín -
te se, ar gu men tou que o ma gis tra do não está ads tri to
ao tex to le gal, de for ma ex clu si va, quan do jul ga uma
con tro vér sia po den do, para tan to, es cu dar – se nos
prin cí pi os ve to res do or de na men to ju rí di co, qua se
sem pre não es cri tos, e aos fins so ci a is a que a lei se
di ri ge. No caso, res tou so be ja men te com pro va do o
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es ta do de ca la mi da de pú bli ca que as so lou o mu ni cí-
pio de Pa lho ça e a casa do au tor da ação.

Não é de ma is re cor dar que um dos es co pos da
lei do FGTS é o de ga ran tir a ha bi ta ção ao tra ba lha-
dor.

Assim sen do, es pe ra mos con tar com o ne ces-
sá rio apo io de nos sos ilus tres pa res, para mi ni mi zar o 
so fri men to dos tra ba lha do res bra si le i ros, que so frem
com a des tru i ção de seus la res em ra zão de aci den-
tes gra ves como en chen tes, in cên di os e des li za men-
tos de bar re i ras.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2003.  – 
Se na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Atu a li za do em 9-11-01

úl ti ma atu a li za ção – MPV 2.197-43, 24-8-2001; MPV 
2.216-37, 31-8-01; 2.196-3, 24-8-01; 2.164-41,

24-8-01; e 2.223, 4-9-01
Lei nº 10.097, de 19-12-00

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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. 20. A con ta vin cu la da do tra ba lha dor no
FGTS po de rá ser mo vi men ta da nas se guin tes si tu a-
ções:

I – des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in di-
re ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or; (Inclu í do
pela MPV 2.197-43, de 24-8-2001)

II – ex tin ção to tal da em pre sa, fe cha men to de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos, fi li a is ou agên -
ci as, su pres são de par te de suas ati vi da des, de cla ra-
ção de nu li da de do con tra to de tra ba lho nas con di-
ções do art. 19-A, ou ain da fa le ci men to do em pre ga-
dor in di vi du al sem pre que qual quer des sas ocor rên ci-
as im pli que res ci são de con tra to de tra ba lho, com pro-
va da por de cla ra ção es cri ta da em pre sa, su pri da,
quan do for o caso, por de ci são ju di ci al tran si ta da em
jul ga do; (Re da ção dada pela MPV 2.164-41, de
24-8-2001)

III – apo sen ta do ria con ce di da pela Pre vi dên cia
So ci al;

IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos

pe ran te a Pre vi dên cia So ci al, se gun do o cri té rio ado -
ta do para a con ces são de pen sões por mor te. Na fal ta
de de pen den tes, fa rão jus ao re ce bi men to do sal do
da con ta vin cu la da os seus su ces so res pre vis tos na
lei ci vil, in di ca dos em al va rá ju di ci al, ex pe di do a re-
que ri men to do in te res sa do, in de pen den te de in ven tá-
rio ou ar ro la men to;

V – pa ga men to de par te das pres ta ções de cor-
ren tes de fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal con ce di do no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro de Ha bi ta ção (SFH),
des de que:

a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três)
anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma
em pre sa ou em em pre sas di fe ren tes;

b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo,
du ran te o pra zo de 12 (doze) me ses;

c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80
(oi ten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção;

VI – li qui da ção ou amor ti za ção ex tra or di ná ria do 
sal do de ve dor de fi nan ci a men to imo bi liá rio, ob ser va-
das as con di ções es ta be le ci das pelo Con se lho Cu ra-
dor, den tre elas a de que o fi nan ci a men to seja con ce-
di do no âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2
(dois) anos para cada mo vi men ta ção;

VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da
aqui si ção de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin-
tes con di ções:

a) o mu tuá rio de ve rá con tar com o mí ni mo de 3
(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na
mes ma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;

b) seja a ope ra ção fi nan ciá vel nas con di ções vi -
gen tes para o SFH;

VIII – quan do o tra ba lha dor per ma ne cer três
anos inin ter rup tos, a par tir de 1º de ju nho de 1990,
fora do re gi me do FGTS, po den do o sa que, nes te
caso, ser efe tu a do a par tir do mês de ani ver sá rio do ti -
tu lar da con ta; (Re da ção dada pela Lei nº 8.678, de
13-7-93)

IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu-
si ve o dos tra ba lha do res tem po rá ri os re gi dos pela Lei
nº 6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;

X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe -
río do igual ou su pe ri or a 90 (no ven ta) dias, com pro va-
da por de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da ca -
te go ria pro fis si o nal;

XI – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus
de pen den tes for aco me ti do de ne o pla sia ma lig na;
(Inclu í do pela Lei nº 8.922, de 25-7-94)

XII – apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Pri va ti za ção, re gi dos pela Lei nº 6.385, de 7-12-76,
per mi ti da a uti li za ção má xi ma de 50% (cin qüen ta por
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cen to) do sal do exis ten te e dis po ní vel em sua con ta
vin cu la da do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi-
ço, na data em que exer cer a op ção; (Inci so in clu í do
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

XIII – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus
de pen den tes for por ta dor do ví rus HIV; (Inclu í do pela
MPV 2.164-41, de 24-8-2001)

XIV – quan do o tra ba lha dor ou qual quer de seus 
de pen den tes es ti ver em es tá gio ter mi nal, em ra zão
de do en ça gra ve, nos ter mos do re gu la men to; (Inclu í-
do pela MPV 2.164-41, de 24-8-2001)

XV – quan do o tra ba lha dor ti ver ida de igual ou
su pe ri or a se ten ta anos; (Inclu í do pela MPV 2.164-41, 
de 24-8-2001)

§ 1º A re gu la men ta ção das si tu a ções pre vis tas
nos in ci sos I e II as se gu ra rá que a re ti ra da a que faz
jus o tra ba lha dor cor res pon da aos de pó si tos efe tu a-
dos na con ta vin cu la da du ran te o pe río do de vi gên cia
do úl ti mo con tra to de tra ba lho, acres ci da de ju ros e
atu a li za ção mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.

§ 2º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá o dis pos to
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de
ba i xa ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do
FGTS.

§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos
do FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do
para um úni co imó vel.

§ 4º O imó vel ob je to de uti li za ção do FGTS so -
men te po de rá ser ob je to de ou tra tran sa ção com re -
cur sos do fun do na for ma que vier a ser re gu la men ta-
da pelo Con se lho Cu ra dor.

§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do
pre vis to em re gu la men to im pli ca rá atu a li za ção mo ne-
tá ria dos va lo res de vi dos.

§ 6º Os re cur sos apli ca dos em co tas de Fun dos
Mú tu os de Pri va ti za ção, re fe ri dos no in ci so XII, se rão
des ti na dos, nas con di ções apro va das pelo CND, a
aqui si ções de va lo res mo bi liá ri os, no âm bi to do Pro -
gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, de que tra ta a Lei
nº 9.491, de 1997, e de pro gra mas es ta du a is de de -
ses ta ti za ção, des de que, em am bos os ca sos, tais
des ti na ções se jam apro va das pelo CND. (Re da ção
dada pela Lei nº 9.635, de 29-4-98)

§ 7º Res sal va das as ali e na ções de cor ren tes
das hi pó te ses de que tra ta o § 8º, os va lo res mo bi liá ri-
os a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or só po de rão ser
in te gral men te ven di dos, pe los res pec ti vos Fun dos,
seis me ses após a sua aqui si ção, po den do ser ali e na-
da em pra zo in fe ri or par ce la equi va len te a 10% (dez
por cen to) do va lor ad qui ri do, au to ri za da a li vre apli -
ca ção do pro du to des sa ali e na ção, nos ter mos da Lei

nº 6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Re da ção dada
pela Lei nº 9.635, de 29-4-98)

§ 8º As apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va-
ti za ção são no mi na ti vas im pe nho rá ve is e, sal vo as hi -
pó te ses pre vis tas nos in ci sos I a IV e VI a XI des te ar-
ti go e o dis pos to na Lei nº 7.670, de 8-9-1988, in dis-
po ní ve is por seus ti tu la res. (Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 9º De cor ri do o pra zo mí ni mo de doze me ses,
con ta dos da efe ti va trans fe rên cia das quo tas para os
Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção, os ti tu la res po de rão
op tar pelo re tor no para sua con ta vin cu la da no Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 10. A cada pe río do de seis me ses, os ti tu la res
das apli ca ções em Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção
po de rão trans fe ri-las para ou tro fun do de mes ma na -
tu re za. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.491, de
9-9-97)

§ 11. O mon tan te das apli ca ções de que tra ta o § 
6º des te ar ti go fi ca rá li mi ta do ao va lor dos cré di tos
con tra o Te sou ro Na ci o nal de que seja ti tu lar o Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 12. Des de que pre ser va da a par ti ci pa ção in di-
vi du al dos quo tis tas, será per mi ti da a cons ti tu i ção de
clu bes de in ves ti men to, vi san do a apli ca ção em quo -
tas de Fun dos Mú tu os de Pri va ti za ção. (Pa rá gra fo in -
clu í do pela Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 13. A ga ran tia a que alu de o § 4º do art. 13 des-
ta lei não com pre en de as apli ca ções a que se re fe re o
in ci so XII des te ar ti go. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 14. O Impos to de Ren da in ci di rá ex clu si va-
men te so bre os ga nhos dos Fun dos Mú tu os de Pri va-
ti za ção que ex ce de rem a re mu ne ra ção das con tas
vin cu la das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi-
ço, no mes mo pe río do. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº
9.491, de 9-9-97)

§ 15. Os re cur sos au to ma ti ca men te trans fe ri dos
da con ta do ti tu lar no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço em ra zão da aqui si ção de ações não afe ta rão
a base de cál cu lo da mul ta res ci só ria de que tra tam os 
§§ 1º e 2º do art. 18 des ta lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela
Lei nº 9.491, de 9-9-97)

§ 16. Os clu bes de in ves ti men to a que se re fe re
o § 12 po de rão res ga tar, du ran te os seis pri me i ros
me ses da sua cons ti tu i ção, par ce la equi va len te a 5%
(cin co por cen to) das co tas ad qui ri das, para aten di-
men to de seus de sem bol sos, au to ri za da a li vre apli -
ca ção do pro du to des sa ven da, nos ter mos da Lei nº
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6.385, de 7 de de zem bro de 1976. (Pa rá gra fo in clu í do
pela Lei nº 9.635, de 29-4-98)

§ 17. Fica ve da da a mo vi men ta ção da con ta vin -
cu la da do FGTS nas mo da li da des pre vis tas nos in ci-
sos V, VI e VII des te ar ti go, nas ope ra ções fir ma das, a 
par tir de 25 de ju nho de 1998, no caso em que o ad -
qui ren te já seja pro pri e tá rio ou pro mi ten te com pra dor
de imó vel lo ca li za do no mu ni cí pio onde re si da, bem
como no caso em que o ad qui ren te já de te nha, em
qual quer par te do País, pelo me nos um fi nan ci a men-
to nas con di ções do SFH. (Inclu í do pela MPV
2.197-43, de 24-8-2001)

§ 18. in dis pen sá vel o com pa re ci men to pes so al
do ti tu lar da con ta vin cu la da para o pa ga men to da
re ti ra da nas hi pó te ses pre vis tas nos in ci sos I, II, III,
VIII, IX e X des te ar ti go, sal vo em caso de gra ve mo -
lés tia com pro va da por pe rí cia mé di ca, quan do será
paga a pro cu ra dor es pe ci al men te cons ti tu í do para
esse fim. (Inclu í do do pela MPV 2.197-43, de
24-8-2001

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 2003

Acrescenta dispositivo ao art. 473
da CLT para permitir ao trabalhador faltar 
ao serviço um dia por ano sem prejuízo
da remuneração.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 473 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso IX:

“Art. 473. ...............................................
IX –  por um dia, em cada 12 me ses,

para tra tar de as sun tos par ti cu la res. “.

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

Justificação

Com o pre sen te pro je to, es ta mos aten den do an -
ti ga e le gí ti ma re i vin di ca ção da clas se tra ba lha do ra. O
al can ce so ci al da me di da é evi den te e dis pen sa ma i o-
res co men tá ri os. O tra ba lha dor, como ser hu ma no
que é, tem todo o di re i to de tra tar de seus as sun tos
mais ín ti mos sem a ne ces si da de de se jus ti fi car pe -

ran te seu che fe, ou qual quer ou tra au to ri da de cons ti-
tu í da.

Con fi a mos, por tan to, na sua apro va ção.
Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2003. –

Se na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT

....................................................................................
Art. 473. O em pre ga do po de rá de i xar de com pa-

re cer ao ser vi ço sem pre ju í zo do sa lá rio:
I – até 2 (dois) dias con se cu ti vos, em caso de fa -

le ci men to do côn ju ge, as cen den te, des cen den te, ir -
mão ou pes soa que, de cla ra da em sua car te i ra pro fis-
si o nal, viva sob sua de pen dên cia eco nô mi ca;

II – até 3 (três) dias con se cu ti vos, em vir tu de de
ca sa men to;

III – por um dia, em caso de nas ci men to de fi lho,
no de cor rer da pri me i ra se ma na;

IV – por um dia, em cada 12 (doze) me ses de
tra ba lho, em caso de do a ção vo lun tá ria de san gue
de vi da men te com pro va da;

V – até 2 (dois) dias con se cu ti vos ou não, para o
fim de se alis tar ele i tor, nos ter mos da lei res pec ti va
....................................................................................

Nota:
Re da ção dada pelo De cre to-Lei nº  2.29/67
Re da ção an te ri or:
Re da ção ori gi nal

....................................................................................
VI – No pe río do de tem po em que ti ver de cum -

prir as exi gên ci as do Ser vi ço Mi li tar re fe ri das na le tra
c do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agos to de 1964
(Lei do Ser vi ço Mi li tar).

Acres cen ta do pelo De cre to-Lei nº 757/89

VII – nos dias em que es ti ver com pro va da men-
te re a li zan do pro vas de exa me ves ti bu lar para in-
gres so em es ta be le ci men to de en si no su pe ri or.

Nota:
Acres cen ta do pela Lei nº 9.471/97
VIII – pelo tem po que se fi zer ne ces sá rio, quan -

do ti ver que com pa re cer a ju í zo.
....................................................................................

Nota:
Acrescentado pela Lei nº 9.853/99 

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 24,  DE 2003

Acrescenta parágrafo ao art. 625-E da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 625-E da Con so li da ção das Leis do 

Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci do do
se guin te § 2º, trans for man do-se em § 1º o atu al pa rá-
gra fo úni co:

“Art. 625-E.............................................
§ 1º........................................................
§ 2º A efi cá cia do ter mo que con ti ver

re nún cia de di re i tos por par te do tra ba lha dor
fica con di ci o na da:

I – à anuên cia ex pres sa de seu ad vo-
ga do; e

II – à ho mo lo ga ção pelo sin di ca to re-
pre sen tan te de sua ca te go ria pro fis si o nal”
(NR)

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

Justificação

Nin guém des co nhe ce a am pli dão e com ple xi da de
da le gis la ção tra ba lhis ta de nos so País. Tan to é as sim
que se fez ne ces sá ria a cri a ção de toda uma jus ti ça
es pe ci a li za da, a Jus ti ça do Tra ba lho, com pos ta de ju í-
zes, tri bu na is re gi o na is e um tri bu nal su pe ri or, o TST.
Toda essa es tru tu ra de di ca-se úni ca e ex clu si va men-
te à aná li se de ques tões tra ba lhis tas.

Fá cil é, pois, con clu ir que um tra ba lha dor sem
for ma ção ju rí di ca, por ma i or que seja seu grau de
ins tru ção, não se en con tra apto a ava li ar cor re ta-
men te, sem o au xí lio de um es pe ci a lis ta, a ex ten são
de seus di re i tos, so bre tu do quan do tal ava li a ção é
fe i ta sob pres são, como ocor re em uma mesa de ne -
go ci a ções.

Com o pre sen te pro je to, pre ten de mos aper fe i-
ço ar a le gis la ção so bre a ma té ria, dan do ao tra ba lha-
dor re a is ga ran ti as de que seus di re i tos se rão res pe i-
ta dos no âm bi to das Co mis sões de Con ci li a ção Pré -
via.

Acre di ta mos mes mo que sua apro va ção re pre-
sen ta rá um es tí mu lo para que os tra ba lha do res afas -
tem suas re ser vas com re la ção a es sas co mis sões.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2003. – 
Se na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT

....................................................................................
Nota:
Acres cen ta do pela Lei nº  9.958/2000

....................................................................................
§ 4º Caso exis ta, na mes ma lo ca li da de e para a

mes ma ca te go ria, Co mis são de em pre sa e Co mis são
sin di cal, o in te res sa do op ta rá por uma de las para
sub me ter a sua de man da, sen do com pe ten te aque la
que pri me i ro co nhe cer do pe di do.
....................................................................................

Nota:
Acres cen ta do pela Lei nº 9.958/2000

....................................................................................
Art. 625-E. Ace i ta a con ci li a ção, será la vra do

ter mo as si na do pelo em pre ga do, pelo em pre ga dor ou 
seu pre pos to e pe los mem bros da Co mis são, for ne-
cen do-se có pia às par tes.
....................................................................................

Nota:
Acres cen ta do pela Lei nº 9.958/2000
Pa rá gra fo úni co. O ter mo de con ci li a ção é ti tu lo

exe cu ti vo ex tra ju di ci al e terá efi cá cia li be ra tó ria ge ral,
ex ce to quan to às par ce las ex pres sa men te res sal va-
das.
....................................................................................

Nota:
Acres cen ta do pela Lei nº 9.958/2000

....................................................................................
Art. 625-F.As Co mis sões de Con ci li a ção Pré via

têm pra zo de dez dias para a re a li za ção da ses são de
ten ta ti va de con ci li a ção a par tir da pro vo ca ção do in -
te res sa do.
....................................................................................

Nota:
Acres cen ta da pela Lei nº 9.958/2000

....................................................................................
Pa rá gra fo úni co. Esgo ta do o pra zo sem a re a li-

za ção da ses são, será for ne ci da, no úl ti mo dia do pra -
zo, a de cla ra ção a que se re fe re o § 2º do art. 625-D.
....................................................................................

Nota:
Acres cen ta da pela Lei nº 9.958/2000

....................................................................................
Art. 625-G. O pra zo pres cri ci o nal será sus pen so

a par tir da pro vo ca ção da Co mis são de Con ci li a ção
Pré via, re co me çan do a flu ir, pelo que lhe res ta, a par-
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tir da ten ta ti va frus tra da de con ci li a ção ou do es go ta-
men to do pra zo pre vis to no art. 625-F.
....................................................................................

Nota:
Acrescentado pela Lei nº 9.958/2000

....................................................................................
Art. 625-H. Apli cam-se aos Nú cle os Inter sin di-

ca is de Con ci li a ção Tra ba lhis ta em fun ci o na men to ou
que vi e rem a ser cri a dos, no que cou ber, as dis po si-
ções pre vis tas nes te Tí tu lo, des de que ob ser va dos os 
prin ci pi as da pa ri da de e da ne go ci a ção co le ti va na
sua cons ti tu i ção.
....................................................................................

Nota:
Acrescentado pela Lei nº 9.958/2000

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

TÍTULO VII
Do Processada Multas Administrativas

CAPÍTULO I
Da Fiscalização, da Au tu a ção

e da Imposição de Multas

Art. 626. Incum be às au to ri da des com pe ten tes
do Mi nis té rio do Tra ba lho, ou àque las que exer çam
fun ções de le ga das, a fis ca li za ção do fiel cum pri men-
to das nor mas de pro te ção ao tra ba lho.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti u va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos que aca bam de ser li dos se rão
pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões com pe ten tes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim. (Pa -
u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor João Ri be i ro.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, re -
pre sen tan te do Esta do do Pará. V. Exª dis põe de 20
mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to à tri bu na des ta

Casa para te cer con si de ra ções so bre um as sun to da
mais alta im por tân cia e re le vân cia para o meu Esta do,
o Pará, e para o Bra sil. Re fi ro-me às re la ções da Com -
pa nhia Vale do Rio Doce com o Esta do do Pará. Lá es -
tão si tu a das as ma i o res ja zi das mi ne ra is ex plo ra das
pela com pa nhia, das qua is são ex tra í das mi lhões de
to ne la das anu a is de mi né ri os, tan to para o mer ca do
in ter no quan to para o mer ca do in ter na ci o nal.

No ano fin do, usei da pa la vra para pres tar jus ta
ho me na gem à Vale do Rio Doce nas co me mo ra ções
de seus 60 anos de ati vi da de, res sal tan do a sua alta
sig ni fi ca ção nas eco no mi as na ci o nal e re gi o nal, com
im pac tos que vão des de o ba lan ço de pa ga men tos
até o de sen vol vi men to re gi o nal da re gião se ten tri o nal
bra si le i ra.

Em nos so Esta do, a Vale ex plo ra mi nas de fer ro,
co bre e ouro, en tre ou tras, que re pre sen tam um ba lu-
ar te na eco no mia re gi o nal, não só pe los em pre gos
ge ra dos, di re tos e in di re tos, mas pe los im pos tos re co-
lhi dos e por sua in du ção ao de sen vol vi men to do in te-
ri or do Pará. O Esta do do Pará, por seu lado, tem sido
um par ce i ro fiel e leal aos in te res ses da Vale, e o Go -
ver na dor Si mão Ja te ne, pes soa al ta men te qua li fi ca da
e co nhe ce do ra dos pro ble mas es ta du a is, por sua ex -
ten sa ex pe riên cia em car gos pú bli cos, vem dan do na -
tu ral se qüên cia ao im pul so de sen vol vi men tis ta le va do
a cabo por seu com pa nhe i ro, ami go e an te ces sor,
Go ver na dor Almir Ga bri el. Os pla nos da Com pa nhia
Vale do Rio Doce para o nos so Esta do de sem pe nham
pa pel fun da men tal para esse im pul so.

Sr. Pre si den te, nes te mo men to, o pon to fo cal de
ma i or re le vân cia para o Pará é o pólo si de rúr gi co que
a Vale do Rio Doce pre ten de im plan tar.

A ini ci a ti va de pro mo ver o be ne fi ci a men to de mi -
né ri os em nos so País, ao in vés de ex por tá-los em
bru to, re ves te-se da ma i or pro pri e da de, pois sig ni fi ca
uma im por tan te agre ga ção de va lor eco nô mi co, além
da cri a ção de em pre gos para bra si le i ros e ge ra ção de 
im pos tos para o nos so de sen vol vi men to. Além dis so,
no caso es pe cí fi co de nos sas re ser vas, é sa bi do que
a ex pres si va per cen ta gem de ouro em ou tros mi ne ra-
is sig ni fi ca uma fon te adi ci o nal de ri que za, que be ne fi-
ci a da no Bra sil, con tri bu i rá para a nos sa for ma ção de
re ser vas, en quan to que, se ex por ta dos os mi né ri os,
tal re ser va se ria con ce di da, de for ma su ba va li a da,
aos pa í ses im por ta do res.

No en tan to, a pre o cu pa ção dos pa ra en ses cres -
ce quan do se tem am pla men te no ti ci a do que o re fe ri-
do pólo não será im plan ta do em nos so Esta do, mas,
de acor do com es tu dos es tra té gi cos le van ta dos pela
Com pa nhia Vale do Rio Doce, no vi zi nho Esta do do
Ma ra nhão, do emi nen te Pre si den te do Se na do e do
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Con gres so Na ci o nal, Se na dor José Sar ney. Mais do
que isso, o pla ne ja men to es tra té gi co da Vale não con -
tem pla o Pará, se não de for ma se cun dá ria, con for me
ex ten sa ma té ria pu bli ca da no jor nal O Li be ral, de 09
de fe ve re i ro pas sa do.

Re cen te men te, O Li be ral tam bém pu bli cou um
edi to ri al com uma ex pres si va de mons tra ção da von -
ta de do povo do Pará, ques ti o nan do o que “vale a
Vale” para nós, pa ra en ses.

A Vale pos sui in te res ses es tra té gi cos no Pará,
no que se re fe re às suas fon tes mi ne ra is, e tal ce ná rio
deve re pre sen tar uma cla ra ne ces si da de de par ce ria
e con tra par ti das aos pa ra en ses quan do de seus pla -
nos de cons tru ção de uni da des de be ne fi ci a men to,
re ser van do tam bém ao Esta do uma par ce la do va lor
agre ga do que tais uni da des re pre sen tam.

Srªs e Srs. Se na do res, uni da des de be ne fi ci a-
men to in dus tri al re pre sen tam in ves ti men tos sig ni fi ca-
ti vos que po dem im pul si o nar o pro gres so de uma uni -
da de da Fe de ra ção e o Pará não gos ta ria de ser pre -
te ri do nos pla nos da Vale do Rio Doce, que ex trai, em
nos so Esta do, os mi né ri os que irão ali men tar tais uni -
da des.

A in te gra ção ver ti cal do pro ces sa men to me ta-
lúr gi co den tro do Pará é um an se io subs tan ti vo dos
pa ra en ses e nos sos go ver nan tes mo bi li zam-se para
ob ter da Vale a de ci são de ali im plan tar al gu mas de
suas usi nas de be ne fi ci a men to, para as qua is pos su í-
mos con di ções de com pe ti ti vi da de em fun ção do nos -
so po ten ci al hi dre lé tri co e de trans por tes.

Deve-se sem pre fri sar que o se tor me ta lúr gi co,
prin ci pal men te, ne ces si ta de gran des in ves ti men tos e 
do gran de po ten ci al de ener gia elé tri ca hoje ge ra do
no Esta do do Pará. Não so men te com re la ção ao va -
lor agre ga do, a ener gia elé tri ca, com cer te za, é o in -
su mo mais caro do pro du to ge ra do com qual quer tipo
de ma te ri al usa do pe las mi nas, prin ci pal men te na ex -
plo ra ção dos mi né ri os e no seu be ne fi ci a men to.

Assim, está pre vis ta para bre ve uma re u nião en -
tre o nos so Go ver na dor Si mão Ja te ne* e o Pre si den te
da Vale do Rio Doce, Ro ger Agnel li, em que de ve rão
ser tra ta dos os as sun tos que tra go a esta tri bu na.
Nos sa con fi an ça é de que pre va le çam o bom sen so e
a óti ca amis to sa das re la ções que sem pre se man ti-
ve ram en tre o Esta do do Pará, a Com pa nhia Vale do
Rio Doce e o Go ver no bra si le i ro. A es co lha do Pará
como um dos pó los in dus tri a is da Vale é uma ques tão
de jus ti ça e uma de mons tra ção de que exis te uma
efe ti va par ce ria en tre a em pre sa e os Go ver nos Fe de-
ral, es ta du al e mu ni ci pa is, onde são lo ca li za dos es-
ses pó los mi ne ra is de de sen vol vi men to. O Esta do do

Pará sem pre aco lheu e pres ti gi ou de ma ne i ra ím par
to dos os in ves ti men tos que nele são fe i tos.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, Se na dor Luiz Otá vio?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Con ce do
um apar te ao Se na dor Ger son Ca ma ta, meu ami go
do PMDB, re e le i to Se na dor pelo Esta do do Espí ri to
San to, que tam bém con ta com a pre sen ça mu i to
gran de da Com pa nhia Vale do Rio Doce.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Luiz Otá vio, es tou acom pa nhan do o pro nun-
ci a men to de V. Exª por que os Esta dos do Pará e do
Espí ri to San to têm os mes mos in te res ses na Vale do
Rio Doce e faço este apar te com a au to ri da de de
quem foi con tra a pri va ti za ção da em pre sa. V. Exª
acom pa nhou vá ri os pro nun ci a men tos meus di zen do
que como se tra ta va de uma em pre sa que dava lu cros
ao Esta do, não de ve ria ser pri va ti za da. No en tan to, te -
nho acom pa nha do a evo lu ção da Vale do Rio Doce e
con clui que se tra tou de uma gran de pri va ti za ção, tal -
vez a que deu mais cer to no Bra sil. A em pre sa evo lu-
iu, cres ceu e suas ações, di vi di das en tre mi lha res de
bra si le i ros, in clu si ve seus tra ba lha do res, es tão ren-
den do lu cros a quem as ad qui riu. Per ce be mos, ago ra,
que de po is que o Dr. Ro ger Agnel li as su miu a pre si-
dên cia da Vale do Rio Doce, a em pre sa co me çou a se 
en tro sar com os Esta dos em que atua. No Espí ri to
San to, por exem plo, é cons tan te a pre sen ça do novo
Pre si den te da Vale, que dis cu te com a co mu ni da de e
as au to ri da des go ver na men ta is as vo ca ções do Esta -
do. Ago ra mes mo, a em pre sa se pre pa ra para um in -
ves ti men to de US$300 mi lhões no Espí ri to San to, ori -
un dos dos lu cros que ob te ve no de cur so dos dois úl ti-
mos anos. Apo io a pre ten são do Esta do do Pará e de
V. Exª por que as prin ci pa is mi nas da Vale, hoje, não
es tão em Mi nas Ge ra is, mas no Pará. Te nho cer te za
de que a ida do Pre si den te Ro ger Agnel li ao Esta do,
nes se con ta to com o Go ver na dor, cer ta men te co lo ca-
rá a Vale em con di ções de exa mi nar as vo ca ções re -
gi o na is do Pará para que se trans for me, como está
acon te cen do no Espí ri to San to, numa par ce i ra do seu 
pro gres so e do seu de sen vol vi men to. Tal vez eu não
pos sa acom pa nhar todo o pro nun ci a men to de V. Exª,
mas cum pri men to-o pela ini ci a ti va. O diá lo go com a
di re to ria da Vale, nes te mo men to, é mu i to im por tan te
para to dos os Esta dos onde atua e per ce bo na Vale
do Rio Doce o in te res se de par ti ci pa ção nos pro ble-
mas e vo ca ções re gi o na is. V. Exª sabe que hoje ha ve-
rá uma re u nião dos Go ver na do res com o Pre si den te
Lula e te rei que ir até ao ae ro por to, de onde vol ta rei
logo a se guir com o Go ver na dor Pa u lo Har tung, do
Espí ri to San to, que dela par ti ci pa rá. Antes, S.Exª virá

01972 Sá ba do  22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



ao Se na do Fe de ral para cum pri men tar o Pre si den te
José Sar ney. Mu i to obri ga do. Cum pri men tos a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agra de ço a 
par ti ci pa ção de V.Exª, Se na dor Ger son Ca ma ta, e in -
cluo no meu pro nun ci a men to a sua par ti ci pa ção.

Con ce do um apar te ao Se na dor Du ci o mar Cos -
ta, do PTB do meu Esta do, re cém-ele i to, com mu i ta
hon ra para to dos nós, pa ra en ses, pelo seu tra ba lho
como ho mem pú bli co no Esta do. S. Exª é uma pes soa
re al men te po pu lar e que ri da pelo povo, que en fren ta
mu i tas di fi cul da des, es pe ci al men te a par ce la mais
ca ren te da po pu la ção, a qual de mons trou o seu afe to
e ca ri nho, bem como sua con fi an ça, ao ele gê-lo Se -
na dor pelo meu Esta do.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Obri -
ga do, Se na dor Luiz Otá vio, pe las de fe rên ci as. Qu e ro
pa ra be ni zá-lo pelo opor tu no pro nun ci a men to, uma
vez que este as sun to pre o cu pa por de ma is à po pu la-
ção do Esta do do Pará, qual seja, a no tí cia de que o
mi né rio ex tra í do no Esta do do Pará vá agre gar va lo-
res jus ta men te para o Esta do vi zi nho. Te mos a cer te-
za de que a pri va ti za ção da Com pa nhia Vale do Rio
Doce foi po si ti va para a em pre sa. Mas, até ago ra, a
sua re la ção com o Esta do do Pará não tem sido mu i to
boa. Acre di to ser im por tan te sen si bi li zar mos o Pre si-
den te da Vale do Rio Doce no sen ti do de que o Pará
pre ci sa que os pro du tos ex tra í dos no Esta do agre-
guem va lo res den tro do pró prio Esta do para pos sa-
mos en con trar a nos sa li nha de de sen vol vi men to. V.
Exª, como Se na dor, sabe que, hoje, o nos so Esta do
está pre pa ra do jus ta men te para dar con di ções para
que a Vale pos sa im plan tar esta si de rúr gi ca no Esta -
do. Além do mais, o nos so por to, que hoje está sen do
con clu í do na Vila do Con de, e é de gran de ca la do,
cer ta men te está mais pró xi mo não só do mer ca do
nor te-ame ri ca no como o da Eu ro pa. É im por tan te que 
pos sa mos, as sim, sen si bi li zar o Pre si den te da Vale
no sen ti do de que esse em pre en di men to seja re a li za-
do no Esta do do Pará.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Du ci o mar Cos ta, pelo apar te de V.
Exª, o qual tam bém in cluo ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço à
Mesa do Se na do Fe de ral, por meio do seu ilus tre
Vice-Pre si den te, Edu ar do Si que i ra Cam pos, que no
mo men to pre si de a ses são, que seja in se ri do nos
Ana is do Se na do Fe de ral o Edi to ri al do jor nal de no-
ni ma do O Li be ral – jor nal de ma i or ace i ta ção não só
no Esta do do Pará mas em toda a Ama zô nia – per ten-
cen te às Orga ni za ções Ro mu lo Ma i o ra na, que faz
com que todo o pa ra en se seja or gu lho so de di zer que

no nos so Esta do exis te um par que grá fi co, uma em -
pre sa de co mu ni ca ção do por te do gru po Ro mu lo Ma -
i o ra na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço
ques tão de en fa ti zar o que diz o Edi to ri al que “sem o
Pará, a Vale de nada va le ria”. Essa é uma fra se mu i to
for te, por que hoje, como fri sou o Se na dor Ger son Ca -
ma ta, os ne gó ci os da Vale do Rio Doce es tão di re ci o-
na dos, qua se que 80%, den tro do Esta do do Pará.
Aliás, é onde está o fu tu ro da Vale do Rio Doce, por -
que, con for me es tu dos téc ni cos re a li za dos não só
pela Vale mas tam bém pelo Go ver no Fe de ral, as re -
ser vas de vem du rar mais de 400 anos para ex plo ra-
ção de mi né rio. Por tan to, o pro ble ma é que não que -
re mos que acon te ça no Pará o que acon te ceu no
Ama pá a exem plo da Ico mi que, por 50 anos, ex plo-
rou man ga nês, e de po is foi em bo ra de i xan do uma sé -
rie de pro ble mas am bi en ta is e so ci a is, os qua is es tão
até hoje para se rem re sol vi dos.

Com re la ção à Vale do Rio Doce, no meu Esta -
do, após a sua pri va ti za ção, con for me foi en fa ti za do
pelo Se na dor Ger son Ca ma ta, a Vale pas sou a ser
uma em pre sa igual a to das as ou tras, ou seja, não
tem mais aque la pro te ção, aque la ga ran tia de ser
uma em pre sa do go ver no e, por con se qüên cia, ter a
se gu ran ça, nos ca sos de con fli tos, de in va sões, da
pro te ção das for ças fe de ra is. O Exér ci to não vai de-
fen der a Vale do Rio Doce quan do os ga rim pe i ros,
como é o caso do sul do Pará e, em es pe ci al na re gião
de Ser ra Pe la da e em Ma ra bá – hoje já são mais de
10 mil ga rim pe i ros alo ja dos, acam pa dos, aguar dan do
uma de ci são do Go ver no e, em es pe ci al, da Ca i xa
Eco nô mi ca com re la ção à in de ni za ção a que eles têm 
di re i to, in clu si ve es tão a ní vel ju di ci al já na fase de
exe cu ção – essa si tu a ção, além dos pro ble mas de in -
va são de ter ras com os ín di os da re gião. Quem tem
ga ran ti do a Vale do Rio Doce é o Go ver no do Esta do
do Pará, é a Po lí cia Mi li tar do Esta do do Pará, que
está per ma nen te men te pre o cu pa da, in ves tin do para
que re al men te se man te nha a paz e a se gu ran ça na -
que la re gião. A área per ten cen te à Com pa nhia Vale
do Rio Doce den tro do Esta do do Pará é ma i or do que
a de mu i tos Esta dos bra si le i ros.

Qu an to à ques tão so ci al e de sa ú de que o Go -
ver no do Esta do do Pará man tém jun to à po pu la ção
que está em tor no do pro je to, só para que V. Exªs te -
nham idéia, to dos os me ses re ce be mos qua se 40 mil
pes so as ori un das do Esta do do Ma ra nhão! Em al-
guns Mu ni cí pi os, 70% da po pu la ção é com pos ta de
ma ra nhen ses. Por tan to, o Pará tem abri ga do não só
os ma ra nhen ses, mas a to dos os bra si le i ros, com mu -
i ta sa tis fa ção, mas, para tal, é ne ces sá rio ter mos uma 
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in fra-es tru tu ra e uma es tru tu ra de Go ver no para aten -
der mos a essa de man da per ma nen te des se flu xo mi -
gra tó rio de ou tros Esta dos para o Pará. Tudo isso vai
ao en con tro da po lí ti ca ado ta da pelo Go ver no de ge -
ra ção de em pre go e de ren da.

O Pará é o Esta do mais viá vel na ba lan ça co -
mer ci al, na ba lan ça de pa ga men tos. So mos o 2º
Esta do a par ti ci par com mais de US$ 2 bi lhões, to dos
os anos, há mais de 10 anos, da ba lan ça co mer ci al. O
Pará é o 5º Esta do na me lhor con di ção, na sua re ce i ta
e nas suas des pe sas, na Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal. Aliás, hoje, está na Fo lha de S.Pa u lo a re la-
ção dos 27 Esta dos mais e me nos en di vi da dos. O
Pará é o 5º Esta do me nos en di vi da do da Fe de ra ção.
Há Esta dos que, hoje, usam 14% de sua re ce i ta lí qui-
da para pa ga rem sua dí vi da jun to à União; o Esta do
do Pará paga 7%. Fora isso, há Esta dos que pa gam
14%, mas, na ver da de, de ve ri am pa gar até 30% da
sua re ce i ta lí qui da, por que sua dí vi da é mu i to gran de.
O Pará fez o de ver de casa. O povo do Pará pa gou
isso. Então, é im por tan te, nes te mo men to, fri sar que
uma Com pa nhia como a Vale tem res pon sa bi li da de e
tem que ter tam bém com pro mis sos com a po pu la ção
do meu Esta do. Em hi pó te se ne nhu ma va mos apo i ar
a Vale do Rio Doce, ao ver ti ca li zar a sua pro du ção mi -
ne ra ria, na cons tru ção de uma fá bri ca, de um pólo si -
de rúr gi co fora do Esta do do Pará.

Sr. Pre si den te. te mos a fer ro via que vai de Ca ra-
jás ao Por to do Ita qui, em São Luís, no Ma ra nhão, que 
aten de ao Por to do Ita qui para ex por ta ção do mi né rio
de fer ro, e, por tan to, não será ape nas por um es tu do
es tra té gi co da Vale, que diz que o pólo si de rúr gi co
deve ser cons tru í do no Esta do do Ma ra nhão. Va mos
exi gir da Vale do Rio Doce um es tu do fe i to pelo Esta -
do do Pará para com pro var, pri me i ro, a ques tão do in -
cen ti vo. A Vale tem in cen ti vo fis cal para ex por tar o
pro du to e não para ex plo rar o mi né rio de fer ro de Ca -
ra jás, ti ran do-o do sul do Pará e le van do-o para São
Luís ou pró xi mo de lá, para ser be ne fi ci a do e ex por ta-
do para o ex te ri or. Se não hou ver um en ten di men to, o
Esta do vai ta xar essa vi a gem, essa per na da, esse
mo vi men to do pro du to, haja vis ta que isso vai ocor rer
en tre Esta dos. Assim, cabe a co bran ça do ICMS. Um
se gun do pon to é a ques tão am bi en tal. A Se cre ta ria
de Ciên cia, Tec no lo gia e Meio Ambi en te do Esta do do 
Pará pode, deve e fará, com cer te za, le van ta men tos e 
es tu dos que vão se con tra por aos es tu dos fe i tos pela
Vale do Rio Doce no que se re fe re a in ves ti men tos no
Pará.

Não es ta mos aqui fa lan do em tos tões, mas em
bi lhões. Será ne ces sá rio in ves tir mais de US$1 bi lhão
para a con cre ti za ção de um pólo si de rúr gi co no Ma ra-

nhão. Não es ta mos fa lan do em ge ra ção de meia dú -
zia de em pre gos. Não é jus to que quem tem a re ser va
mi ne ral e pode e deve ex plo rá-la com pro te ção, de fe-
sa, ra ci o na li da de e aten di men to às ne ces si da des do
meio am bi en te tam bém não de fen da o povo do Pará.
Que não se faça com o Pará o que se fez com a Ama -
zô nia. To dos se pre o cu pam mu i to em man ter o equi lí-
brio eco ló gi co da Ama zô nia, mas pou cos se pre o cu-
pam com as pes so as que lá mo ram. São se res hu ma-
nos igua is aos que mo ram em São Pa u lo ou no Rio de 
Ja ne i ro. Em São Pa u lo, um qui lô me tro de me trô cus ta
R$1 mi lhão de re a is. No en tan to, não há re cur so para
cons tru ir e pa vi men tar a San ta rém–Cu i a bá, que vai
fa zer com que to dos os grãos pro du zi dos no Cen-
tro–Oes te do País pos sam ser ex por ta dos pelo Por to
de San ta rém e da Vila do Con de no Esta do do Pará
para os por tos ame ri ca nos e eu ro pe us, ao cus to de
US$50 a me nos por to ne la da de soja. Va mos con cor-
rer in clu si ve com a soja ame ri ca na. Por que isso? Por -
que, de um R$1 bi lhão que exis te para cons tru ir o me -
trô de São Pa u lo, não se pode re ti rar a me ta de – um
ter ço, eu di ria, por que, pe los úl ti mos le van ta men tos
fe i tos com re la ção a essa ro do via, cons ta tou-se que
fal tam ape nas mil qui lô me tros de pa vi men ta ção da
es tra da de um to tal de dois mil qui lô me tros. Os tre-
chos dos Esta dos de Mato Gros so e do To can tins já
es tão pron tos; só não se con clui o tre cho San ta-
rém–Cu i a bá.

O atu al Go ver na dor do Mato Gros so, Se na dor à
épo ca, Bla i ro Mag gi, che gou a me di zer da tri bu na
des ta Casa o se guin te: “Se na dor Luiz Otá vio, se o
Go ver no não fi zer a pa vi men ta ção do tre cho San ta-
rém–Cu i a bá, nós, os pro du to res de soja, os ex por ta-
do res, os bra si le i ros que pro du zi mos essa soja, va-
mos fa zer a pa vi men ta ção com re cur sos pró pri os, ge -
ra dos pela pro du ção de soja”.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Já da rei um 
apar te a V. Exª, Se na dor Alber to Sil va. Com cer te za,
V. Exª, pela sua com pe tên cia, pelo seu co nhe ci men to
e prin ci pal men te por ter pre si di do a Co mis são de
Infra-es tru tu ra des ta Casa e ser um co nhe ce dor da
área de trans por tes, fa la rá com pro pri e da de a res pe i-
to de qual quer as sun to.

Vejo, ago ra, o ilus tre Se na dor e meu ami go do
co ra ção, meu vi zi nho, Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da con ce i tu a da, re co nhe ci da e mais im por tan te
Co mis são des ta Casa, a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Con ce do o apar te ao Se na dor Alber to Sil va, do
meu PMDB do Pi a uí.
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O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Meu caro Se -
na dor, en trei no ple ná rio do Se na do nes te mo men to e 
ouvi um tre cho des te ex ce len te dis cur so que V. Exª
faz nes te ins tan te, quan do cha ma a aten ção para a
con clu são da que la es tra da que vai le var a soja para o
por to de San ta rém. V. Exª está ab so lu ta men te cer to
no que está di zen do. Não que de i xe mos de apli car
US$1 mi lhão por qui lô me tro no me trô de São Pa u lo.
Qu an do eu era pre si den te da EBTU, aque la em pre sa,
que era qua se di re ta men te li ga da à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, fi cou en car re ga da de sub si di ar a cons tru-
ção dos me trôs de São Pa u lo e do Rio de Ja ne i ro. Na
qua li da de de pre si den te da EBTU, sei que se in ves tiu
mu i to di nhe i ro da área fe de ral nos me trôs do Rio de
Ja ne i ro e de São Pa u lo. Ago ra V. Exª cha ma a aten -
ção e faz ape nas uma com pa ra ção, pelo que que ro
pa ra be ni zá-lo, uma vez que é uma si tu a ção se me-
lhan te à mi nha no Pi a uí. Qu an do V. Exª diz que os pro -
du to res de soja fa rão a es tra da com os pró pri os re cur-
sos é por que o País está pre ci san do mes mo de ex-
por tar para po der ter di vi sas, e a Cu i a bá–San ta rém é
o ca mi nho para che gar ao rio. E, lá che gan do, es ta rá
no por to de San ta rém, na tu ral men te com cus tos mu i-
to mais ba i xos do que se ri am por qual quer ou tra for -
ma. O Pi a uí tam bém tem, meu caro Se na dor Luiz
Otá vio, seus pro je tos. O que que re mos é que a soja
do cer ra do pi a u i en se seja trans por ta da pelo rio Par -
na í ba; que se con clua a eclu sa de Boa Espe ran ça e
se che gue com essa soja até Te re si na, onde será in -
dus tri a li za da e ex por ta da, ago ra pelo por to ma ra-
nhen se do Ita qui, de onde par tem na vi os se ma na is,
os ma i o res do País. Até se dis se que o Pre si den te
Sar ney fez uma ave ni da Sar ney, que sai do por to do
Ita qui e vai até o Ja pão, pois foi ele que abriu esta li -
nha de ex por ta ção do mi né rio de Ca ra jás. V. Exª tem
ra zão. Pa ra béns pelo dis cur so que faz nes te mo men-
to.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Ouço V.
Exª.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Meu es ti ma-
do com pa nhe i ro e ami go, Se na dor Luiz Otá vio, des de
logo lou vo a ini ci a ti va de V. Exª em de fen der o seu
Esta do no que diz res pe i to à si de rúr gi ca, que está por 
vir ou não vir. V.Exª de fen de os in te res ses da uni da de
fe de ra ti va que re pre sen ta e o faz mu i to bem. Tem sido 
as sim o seu com por ta men to aqui. Se eu fos se ele i tor
do Pará, se gu ra men te vo ta ria em V. Exª por isso e
pela ami za de pes so al que lhe de di co. To da via, per mi-
ta-me dis cor dar, quan to ao mé ri to, de suas co lo ca-
ções, no que diz res pe i to a essa si de rúr gi ca. Há um

es tu do re a li za do pela Com pa nhia Vale do Rio Doce,
se gun do o qual o Ma ra nhão, mais pre ci sa men te São
Luís, é o me lhor lu gar, não só do Bra sil, mas do mun -
do, para a lo ca li za ção des sa si de rúr gi ca. Tra ta-se de
um es tu do téc ni co, e não po de mos so bre por uma po -
si ção po lí ti ca a uma si tu a ção de na tu re za téc ni ca.
Essa si de rúr gi ca não per ten ce rá ao Go ver no Fe de ral,
ao Go ver no do Esta do ou ao Mu ni cí pio; será uma ini -
ci a ti va pri va da, com ca pi tal ex ter no da Chi na e da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. E o ca pi tal pri va do não
faz aqui lo que nós, po lí ti cos, de se ja mos; faz o que a
ele in te res sa, se gun do os pres su pos tos da eco no mia.
A Com pa nhia Vale do Rio Doce re a li za no Esta do do
Pará, nes te exa to mo men to, imen so in ves ti men to em
vá ri os pro je tos, no va lor de mais de US$1 bi lhão, com
os nos sos apla u sos ma ra nhen ses. No en tan to, peço
a V. Exª, en ca re ci da men te, que com pre en da tam bém
a si tu a ção em que nos en con tra mos, e a ne ces si da de
para o Ma ra nhão e para o Bra sil da co lo ca ção des sa
si de rúr gi ca no meu Esta do. Com o fun ci o na men to
des sa si de rúr gi ca no Ma ra nhão, o País terá uma ex -
por ta ção da or dem de US$1,2 bi lhão anu a is. Isso é
im por tan te para a eco no mia na ci o nal, mas se, por
qual quer ra zão ou qual quer aci den te, ela não se si tu-
ar em São Luís e ten tar mos obs tru ir o seu fun ci o na-
men to na que la ca pi tal, o Bra sil sim ples men te per de rá
essa si de rúr gi ca, os em pre gos que se rão ge ra dos e a 
ex por ta ção de US$1,2 bi lhão. Por tan to, ao tem po em
que lou vo a ini ci a ti va de V. Exª, de fen den do le gi ti ma-
men te o seu ter ri tó rio – e até pa re ce uma in con gruên-
cia de mi nha par te –, por ou tro lado, peço-lhe que
com pre en da as ra zões téc ni cas, que são su pe ri o res
às ra zões po lí ti cas, e aca be se ins cre ven do nas fi le i-
ras ma ra nhen ses e bra si le i ras no sen ti do de que tal
si de rúr gi ca de fato se im plan te ra pi da men te no Esta -
do do Ma ra nhão, an tes que o ca pi tal chi nês se ar re-
pen da do que já tem fe i to até ago ra. Mu i to obri ga do a
V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Se na dor
Edi son Lo bão, pri me i ra men te, que ro agra de cer a par-
ti ci pa ção de V. Exª e di zer-lhe tam bém que a sua re e-
le i ção para o Se na do pelo Esta do do Ma ra nhão é cla -
ra men te jus ti fi cá vel. V. Exª tem sido um gran de de fen-
sor do Esta do do Ma ra nhão, in clu si ve até in va din do a
área do meu Esta do. Sem pre o re ce bi e o re ce be rei
de bra ços aber tos no Pará – in clu si ve já es ti ve mos
lado a lado, em al gu mas oca siões, com re la ção aos
ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da –, po rém, V. Exª ago ra,
como de fen sor do in ves ti men to do pro je to da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce no Ma ra nhão, de i xa-me mu i to
à von ta de para di zer, pri me i ra men te, que o es tu do
téc ni co foi fe i to, com cer te za, com a isen ção to tal dos
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im pos tos. Nin guém le van tou a hi pó te se de que o mi -
né rio de fer ro pro du zi do, ge ra do, trans por ta do, ex plo-
ra do no meu Esta do terá que se guir para o Ma ra nhão
– e aí ha ve rá um pro ble ma cha ma do ICMS. Nin guém
dis cu tiu a ques tão am bi en tal. É cla ro! A ques tão téc ni-
ca vai mos trar que é viá vel e ób vio fa zer a si de rúr gi ca
ao lado da mina, e não a 600 qui lô me tros dela. Já que
o meio am bi en te está atin gi do, que o seja ape nas ali.
Va mos atin gir ou tra área, pre ju di can do o Esta do do
Ma ra nhão e a sua po pu la ção? Esta mos fa lan do dis so
ape nas com ar gu men tos so bre o que vi ve mos e en -
xer ga mos no nos so dia-a-dia.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – No bre Se -
na dor Sibá Ma cha do, peço pa ciên cia a V. Exª para
que eu pos sa apre sen tar con tra-ar gu men tos aos ar -
gu men tos do no bre Se na dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – No bre Se na dor Luiz Otá vio, a Mesa não de se ja
cer ce ar um de ba te tão in te res san te, mas aler ta para
que V. Exª ba li ze seus apar tes, vis to que já ex ce deu o
seu tem po em 11 mi nu tos, e há ou tros Srs. Se na do res
ins cri tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, como sem pre, dis ci pli na do que sou, cor di al e
ami go de to dos, en ten do per fe i ta men te a co lo ca ção
de V. Exª. Com cer te za, vou cum prir o meu com pro-
mis so, mas tam bém te nho a au dá cia de di zer que co -
nhe ço um pou co – não tan to quan to V. Exª – o Re gi-
men to. Se qui ser, po de rei fa lar por 40 mi nu tos, haja
vis ta que es ta mos numa ses são não de li be ra ti va e
não há ne nhu ma ma té ria para ser vo ta da nes ta ma -
nhã. Pos so, ain da, usar mais oito mi nu tos do meu
tem po, mas de i xa rei o Re gi men to de lado, para apre -
sen tar con tra-ar gu men tos ao Se na dor Edi son Lo bão.

Vol tan do à ques tão téc ni ca, Se na dor Edi son Lo -
bão, eu di ria que é vá li da a po si ção de V. Exª, do Go -
ver no do Esta do do Ma ra nhão e do Pre si den te do Se -
na do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, Se na dor
José Sar ney, mas, em ne nhum mo men to, qual quer
que seja a for ça do ou tro lado, vou aco var dar-me ou
aco mo dar-me, de i xan do mi nha po si ção de de fen sor
do meu Esta do, prin ci pal men te ten do os ar gu men tos
téc ni cos. Lem bro a V. Exª que o por to de Ita qui, no
Ma ra nhão, foi cons tru í do com a for ça po lí ti ca do Se -
na dor José Sar ney. Gos ta ría mos de ter par te des sa
for ça po lí ti ca, hoje mais cla ra do que nun ca. Vo tei, in -
clu si ve, em S. Exª para a Pre si dên cia do Se na do,
acre di tan do que isso se ria bom para o meu Esta do,
mas que essa for ça não seja usa da con tra o Pará, se -

não vo ta rei con tra o Pre si den te do Se na do, o Se na-
dor José Sar ney.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Pos so di zer a 
V. Exª que nem S. Exª, nem eu ja ma is usa re mos nos -
sa for ça, se é que a te mos, con tra o Pará. Nós a usa -
re mos sem pre a fa vor dele.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Re al men te,
aí nós nos en ten de re mos.

Va mos à par te téc ni ca. No seu pla ne ja men to es -
tra té gi co, a Com pa nhia Vale do Rio Doce não con si-
de rou os as pec tos am bi en ta is, nem os as pec tos fis -
ca is. Ela tam bém não con si de rou os as pec tos de se -
gu ran ça da em pre sa, que era es ta tal. Hoje, a em pre-
sa é pri va da. Vol ta rei à tri bu na, se as For ças Arma das
fo rem lá para de fen der a Vale do Rio Doce. Não vou
ace i tar in ter ven ção fe de ral no meu Esta do. Isso é um
ab sur do! Isso é pas sar por cima da po pu la ção do
Esta do. Te mos vá ri as ar mas, mas não es tou aqui
para di zer o que o povo e o Go ver no do Pará têm; ape -
nas não va mos per mi tir que o mi né rio saia para ser
pro du zi do em ou tro Esta do, qual quer que seja, para
fi car mos so men te com o bu ra co, com a des gra ça. O
edi tal do jor nal O Li be ral – como não te nho mais tem -
po para lê-lo, peço seja trans cri to nos Ana is da Casa
– é bem cla ro com re la ção a esse mo vi men to.

Con ce do um apar te ao Se na dor Sibá Ma cha do,
do Par ti do dos Tra ba lha do res, Esta do do Acre, ama -
zô ni da tam bém, que vem abri lhan tar esta Casa como
su plen te da nos sa que ri da Se na do ra Ma ri na Sil va,
Mi nis tra do Meio Ambi en te.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na-
dor Luiz Otá vio, que ria lem brar que, an tes de ser
acre a no, tam bém fui pa ra en se por qua se dez anos e
pude acom pa nhar, de per to, o mo men to em que a
Vale do Rio Doce e ou tras gran des em pre sas se ins -
ta la vam na que le Esta do. Fico me lem bran do do po -
ten ci al que tem o Esta do do Pará de con tri bu i ção
para o de sen vol vi men to es tra té gi co do Bra sil – flo-
res tal, mi ne ral, hi dre lé tri co, pe cuá rio e agrí co la. Vi
nas ce rem mu i tas ci da des ao lon go da Tran sa ma zô-
ni ca, na es pe ran ça de que aque la re gião se tor nas se
uma das ma i o res pro du to ras de grãos da Ama zô nia.
Mas a Tran sa ma zô ni ca, no sen ti do les te–oes te,
quan to a San ta rém–Cu i a bá, no sen ti do nor te–sul,
que se ria o cru za men to des se po ten ci al pro du ti vo,
tor nou-se um de ses pe ro para aque la po pu la ção. Do
pon to de vis ta do que o Bra sil ima gi na de de sen vol vi-
men to, as sis ti mos, tam bém, a uma si tu a ção como
aque la do Jari, que era uma pro mes sa de re den ção
da eco no mia da que la re gião e, hoje, é um con glo me-
ra do de em pre sas bra si le i ras que não sa bem mais o
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que fa zer com aqui lo. Por tan to, devo di zer a V. Exª
que es tou par ti lhan do des sa sua pre o cu pa ção de
que o Esta do do Pará pre ci sa ter, pelo me nos, par te
dos ren di men tos des sa pro du ção mi ne ral. Ouvi fa lar
– não te nho um dado pre ci so – que as re ser vas de
fer ro che ga vam a qua se 35 bi lhões de to ne la das e
que isso es ta va num con tra to mu i to mal fe i to com o
Ja pão, por que o fer ro, que ti nha 66% de pu re za, es -
ta va sen do ven di do como se ti ves se uma qua li da de
mu i to in fe ri or. E mais, quan to ao be ne fi ci a men to des -
se mi ne ral trans por ta do para o Esta do do Ma ra nhão,
o que res ta rá, na mi nha opi nião, para o Esta do do
Pará é o que res tou de Ser ra Pe la da, que era uma
ser ra e vi rou um bu ra co pe la do. Qu e ro di zer que es -
tou dis pos to a acom pa nhar V. Exª no que se fi zer ne -
ces sá rio da qui para a fren te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Obri ga do,
Se na dor Sibá Ma cha do, agra de ço a par ti ci pa ção de
V. Exª no meu pro nun ci a men to.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, eu di ria que um re for ço mu i to gran de que o Se -
na dor Sibá Ma cha do me dá ago ra, não só pes so al,
mas con cer nen te ao man da to que exer ce, é quan to à
ques tão ener gé ti ca.

O Bra sil pro duz um pou co mais de 50 mil me ga-
watts. O Esta do do Pará, so zi nho, com a hi dre lé tri ca
de Belo Mon te, que está em fase de es tu dos e até de
li ci ta ção para sua im plan ta ção, e as duas do Ara gua ia
e To can tins, pode pro du zir mais de 40 mil me ga watts
de ener gia. O Pará pode pro du zir qua se o que o Bra sil
pro duz. Por aí se vê o po ten ci al que o Esta do do Pará
tem. Po ten ci al que há mais de dez anos dá su pe rá vit.
Lá, só im por ta mos US$ 300 mi lhões, e ex por ta mos,
to dos os anos, US$ 2,4 bi lhões.

Esse re sul ta do vai para a União, in de pen den te
de Go ver no ou de co lo ra ção par ti dá ria. A União é a
be ne fi ci a da; o País, a Fe de ra ção, e não o Esta do.
Ago ra, ain da vão le var o pólo si de rúr gi co? Essa vai
ser “dose para leão”.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª será aten di do na
for ma do Re gi men to com re la ção à trans cri ção so li ci-
ta da.

A Mesa es cla re ce a V. Exª e aos de ma is Se na-
do res que, mes mo se tra tan do de uma ses são não
de li be ra ti va, o tem po re gi men tal é de 20 mi nu tos e
não de 40 mi nu tos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR LUIZ OTÁVIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Jor nal O Li be ral em 14-2-2003

O PARÁ É QUE VALE

Con fe rir a tra je tó ria da Com pa nhia Vale do Rio
Doce le va rá à fá cil con clu são de que a em pre sa sem -
pre teve sua mar ca, sua ima gem e seus re sul ta dos
vin cu la dos a su per la ti vos. Foi as sim quan do era es ta-
tal e con ti nu ou a ser as sim de po is de pri va ti za da.

A Vale, por exem plo, será res pon sá vel este ano
por qua se 2% dos in ves ti men tos to ta is do País. Seus
fun dos de pri va ti za ção des pon tam como lí de res do
ran king des de o iní cio des te mês, e o bom de sem pe-
nho das ações da mi ne ra do ra fa zem de seus pa péis
um por to se gu ro, se gun do ana lis tas, já que boa par te
das re ce i tas da com pa nhia são em dó lar.

Lí der mun di al em mi né rio de fer ro, a em pre sa
quer se tor nar uma das cin co ma i o res em co bre. O
pon ta pé ini ci al, nes sa área, já foi dado com a im plan-
ta ção do Pro je to Sos se go, na pro vín cia mi ne ral de
Ca ra jás, com in ves ti men tos pro gra ma dos US$ 380
mi lhões. A área de alu mí nio tam bém é des ta que no
pla no es tra té gi co da CVRD ela bo ra do no ano pas sa-
do, por con ta do enor me po ten ci al das ma té ri as-pri-
mas ba u xi ta e alu mi na.

O que tem a ver o Pará com as ex ce lên ci as da
Vale? Tudo e nada.

Tudo, quan do se as so ci am fer ro, co bre, alu mí-
nio, alu mi na e ba u xi ta a Ca ra jás, Pa ra go mi nas, Bar -
ca re na e Trom be tas. To dos eles no Pará e to dos re po-
si tó ri os de ri que zas su per la ti vas. Exa ta men te como a
Vale quer e gos ta.

Nada, quan do o Esta do olha para si mes mo e se 
des co bre o in du tor e pro pul sor dos re ga los alhe i os,
dos lu cros fan tás ti cos apli ca dos além de suas di vi sas,
dos ba lan ços pon te a dos por ci fras em que bi lhões -
de dó la res - são ci ta dos com tan ta fre qüên cia e na tu-
ra li da de como se fos sem tro ca dos des pen di dos para
com prar ca chor ro quen te no car ri nho da es qui na.

A ex pec ta ti va di an te da ins ta la ção, em São Luís
(MA), de um pólo si de rúr gi co que de ve ria ter como
sede o Pará é mais um ca pí tu lo nes ta re la ção ci clo tí-
mi ca que o Esta do e a Vale sem pre tra va ram. Uma ci -
clo ti mia, res sal te-se, que não tem sido mar ca da por
al tos e ba i xos, mas por ba i xos e ba i xos: em seu re la ci-
o na men to com a com pa nhia, os pa ra en ses ora per -
dem mais, ora per dem me nos. Mas sem pre per dem. E
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quan do per dem me nos, é por que se to mam de bri os e 
fa zem que a Vale sin ta-se tan gi da por pres sões le gí ti-
mas e ar gu men tos ir re tor quí ve is, até que se do bre à
re a li da de e aos fa tos para nos dar as mi ga lhas que
não me re ce mos. Pelo me nos as mi ga lhas.

Esta si tu a ção já se re ve la in to le rá vel e me re ce
do povo do Pará uma res pos ta à al tu ra. A anun ci a da
vin da do pre si den te da Vale a Be lém será uma opor -
tu ni da de úni ca para que ex pli que por que os pla nos
es tra té gi cos da Vale, des de a dé ca da de 80, já pre vi-
am o Ma ra nhão como pólo pre va len te para seus pro -
je tos, em de tri men to do Pará. Será uma opor tu ni da de
úni ca para que o go ver no do Esta do, go ver nos mu ni-
ci pa is, clas ses pro du ti vas, tra ba lha do res e par la men-
ta res unam-se sem con ces sões, pelo me nos des ta
vez, em de fe sa dos in te res ses do Pará. Será uma
opor tu ni da de úni ca para que a Com pa nhia Vale do
Rio Doce diga, afi nal, se o Pará vale al gu ma co i sa, ou
se ape nas a Vale é que vale. Por que, sem o Pará, a
Vale de nada va le ria.

No má xi mo, va le ria mu i to pou co.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – 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) – Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -

dem.) – Gos ta ria ape nas de pe dir a mi nha ins cri ção
para fa lar pela Li de ran ça do PSDB no mo men to em
que V. Exª achar opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – V. Exª será ins cri to na for ma do Re gi men to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di
Alves, do Esta do do Rio Gran de do Nor te. S. Exª dis -
põe de até 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a-
men to.

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, en -
ca mi nho à Mesa um re que ri men to nos ter mos do art. 
215, in ci so I, alí nea “c”, do Re gi men to Inter no. Tra-
ta-se de uma ho me na gem de pe sar pelo fa le ci men to
re cen te do ma es tro Má rio Ta va res, meu con ter râ neo
e mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de Mú si ca. Com o
seu fa le ci men to, es tão mais po bres as ar tes bra si le i-
ras. Ele fa le ceu no Rio de Ja ne i ro, no dia 05 de fe ve-
re i ro.

Po ti guar, nas ceu no dia 18 de abril de 1928, na
Ca pi tal do meu Esta do. Já nos seus ver des anos, ma -
ni fes tou-se nele o ir re sis tí vel cha ma do da mú si ca.
Aos sete anos, ini ci ou o cur so de vi o lon ce lis ta. Aos

doze, to ca va pro fis si o nal men te aque le ins tru men to,
na Rá dio Edu ca do ra de Na tal. Com po si tor, e, aos de -
zes se is anos, es tu dou His tó ria da Mú si ca, com o
gran de fol clo ris ta Luiz da Câ ma ra Cas cu do.

Alu no do Co lé gio Ma ris ta de Na tal, foi co le ga de
no mes de pro je ção, como Só lon Gal vão, Ânge lo Va -
re la, que foi di re tor des ta Casa, Cor tez Pe re i ra, Di nar-
te Ma riz, que fo ram nos sos an te ces so res aqui no Se -
na do Fe de ral, e ain da Mu ri lo Melo Fi lho, Ge ni bal do
Bar ros e ou tros nor te-ri o gran den ses. Mes mo no Ma -
ris ta, Má rio Ta va res sou be con ci li ar a edu ca ção re gu-
lar com a pa i xão pela mú si ca, ten do sido so lis ta do
“Orfe on”, da que le co lé gio.

Seu pri me i ro tí tu lo de ex pres são na ci o nal veio em
1959, quan do ob te ve, com o po e ma sin fô ni co-co ral
Gan gu za ma, o di plo ma de Me lhor Com po si tor do Ano,
con fe ri do pela Asso ci a ção Bra si le i ra de Crí ti cos Te a tra-
is, de São Pa u lo. So bre aque la obra, o Diá rio de No tí ci-
as pu bli ca ria, em 13 de de zem bro do mes mo ano, nota
do gran de mes tre Fran cis co Mig no me, con si de ran do a
par ti tu ra “a con cep ção bra si le i ra mais ge ni al men te
com pos ta de po is da obra de Vil la-Lo bos”.

Um ano de po is, em 1960, Má rio Ta va res as su-
miu, como re gen te ti tu lar, a Orques tra Sin fô ni ca do
Te a tro Mu ni ci pal do Rio de Ja ne i ro, pos to em que per-
ma ne ceu por mais de trin ta e oito anos.

Con si de ra do, no meio mu si cal, o mais au to ri za-
do in tér pre te da obra de Vil la-Lo bos para or ques tra,
Má rio Ta va res re vi sou a obra sin fô ni ca da que le com -
po si tor, a pe di do da es po sa do mes mo, Dona Armin -
da.

Foi con de co ra do, em 1989, com a Me da lha do
Mé ri to Alber to Ma ra nhão, con fe ri da pelo en tão Go-
ver na dor Ge ral do Melo, que foi Se na dor aqui nes ta
Casa na Le gis la tu ra pas sa da. Em 1990, vi ria a re ce-
ber a Me da lha Rio Bran co, no grau de Co men da dor,
pela qual o Ita ma raty re co nhe ce os ser vi ços pres ta-
dos ao Bra sil no ex te ri or.

Má rio Ta va res foi, fi nal men te, aos 74 anos, ven -
ci do pela lei da vida, ti ra do do nos so con ví vio, ele que
foi um dos mais bri lhan tes com po si to res, ma es tros e
mú si cos do nos so País.

Qu e ro, pois, que esta Casa faça che gar à sua
es po sa, Dona Gláu cia Ma ra nhão Ta va res, bem como
aos de ma is fa mi li a res, este pro fun do sen ti men to de
pe sar.

Mu i to obri ga do.

É A SE GUIN TE A PRO PO SI ÇÃO EN-
CA MI NHA DA À MESA PELO SR. SE NA-
DOR GA RI BAL DI ALVES.
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REQUERIMENTO Nº 39, DE 2003

Se nhor Pre si den te:
Re que i ro à Mesa, nos ter mos do art. 215, in ci so

I, alí nea c do Re gi men to in ter no, ho me na gem de pe -
sar pelo fa le ci men to, em 5 de fe ve re i ro em cur so, do
Ma es tro Má rio Ta va res, po ti guar e mem bro da Aca de-
mia Bra si le i ra Mú si ca.

Jus ti fi ca ção

Tra ta-se de ar tis ta de pro je ção na ci o nal no mun -
do da mú si ca, o que re gis tro em meu pro nun ci a men to
nes te Ple ná rio, na data de hoje.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2003. –
Ga ri bal di Alves Fi lho.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, o voto de pe-
sar de V. Exª será en ca mi nha do à fa mí lia do Ma es-
tro Má rio Ta va res.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Srªs e Srs. Se na do res, a Pre si dên cia co mu ni ca
que se en con tram dis tri bu í dos nas ban ca das de V.
Exªs os avul sos do Pro je to de Lei de Con ver são nº
33, de 2002, ori gi ná rio da Me di da Pro vi só ria nº 77, de
2002, que será vo ta do na pró xi ma ter ça-fe i ra, em re -
gi me de ur gên cia.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – 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) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro me ro
Jucá, 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, pro cu ra rei cum prir o tem po, até por -
que o co mu ni ca do e os as sun tos que tra go es ti ve ram
du ran te toda se ma na per me an do a im pren sa do nos -
so País.

Eu não po de ria de i xar de en cer rar esta se ma na
sem fa zer al guns co men tá ri os so bre al gu mas ques-
tões fun da men ta is que nos têm de i xa do bo qui a ber-
tos. A pri me i ra de las é o au men to da taxa de ju ros. É
la men tá vel que o Go ver no Lula não te nha des co ber to
ain da que não é pro ce den do des sa for ma que vai mu -
dar o qua dro eco nô mi co do País.

Se con tar mos com o au men to dado aos ju ros no 
fi nal do ano pas sa do, a pe di do da Co mis são de Tran-
si ção, ain da fe i to pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que,
ire mos para o ter ce i ro au men to con se cu ti vo de taxa
de ju ros em me nos de 50 dias, o que não tem, de cer-

ta for ma, re ver ti do a ten dên cia da eco no mia bra si le i-
ra. Pelo con trá rio, eu di ria que o PT, ao im ple men tar
uma po lí ti ca por ele con de na da até en tão, per de ca pi-
tal po lí ti co no sen ti do de que que bra as es pe ran ças
de gran de par te da po pu la ção que acre di tou no dis -
cur so de que efe ti va men te o mo de lo eco nô mi co se ria
di fe ren te.

Não que ro en trar no mé ri to da ques tão, se é um
mo de lo me lhor ou pior. Nes sa dis cus são, o mé ri to é
que o dis cur so do PT era um mo de lo que foi co lo ca do
nas ur nas e que foi apro va do. Sen do as sim, pelo me -
nos pre ci sa ser ten ta da a sua im ple men ta ção, para
que se de mons tre à so ci e da de se a pro pos ta do en -
tão PT es ta va cer ta ou equi vo ca da. O que es ta mos
ven do é algo com ple ta men te di fe ren te.

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo de on tem diz em
man che te o se guin te: “Pal lo ci elo gia de ci são e a cha -
ma, de novo, de téc ni ca”. Ora, nes sa fra se de man -
che te há algo de mu i to in te res san te que de mons tra
mais uma con tra di ção. É dito que Pal lo ci elo gia a de ci-
são, fa zen do pa re cer, por tan to, que a de ci são não é
dele, não é da área eco nô mi ca, não é do Go ver no.
Pela ma té ria, num ar ti fí cio de co mu ni ca ção e de mar-
ke ting, o Go ver no diz que o Co pom se re u niu e de ci-
diu no va men te au men tar a taxa de ju ros. Ora o que é
o Co pom? Será que mu dou tam bém a opi nião do Go -
ver no ou do Par ti do dos Tra ba lha do res, que, no ano
pas sa do, di zia que a ques tão de taxa de ju ros en vol-
via de ci são po lí ti ca? Era dito que se tra ta va de von ta-
de de go ver nan te, de de ci são de rumo de eco no mia,
que a de ci são so bre taxa de ju ros não po dia ser téc ni-
ca, mas sim po lí ti ca.

Qu e ro la men tar esse au men to de taxa de ju ros
e re gis trar algo que tam bém é im por tan te: com es ses
dois au men tos da taxa de ju ros, o Go ver no do Pre si-
den te Lula já jo gou pelo ralo mais de R$6 bi lhões dos
R$14 bi lhões que fo ram con tin gen ci a dos no co me ço
do ano. Na hora em que se au men ta a taxa de ju ros,
au men ta-se o de sem bol so do pa ga men to da dú vi da,
e, na ver da de, está-se ti ran do por uma mão e se per -
den do por ou tra. E o pior é que se está re ti ran do ati vi-
da de pro du ti va, in ves ti men to so ci al, ações que iri am
fa zer com que se ge ras se em pre go. E este é um ou tro
com pro mis so, uma ou tra pro mes sa de cam pa nha do
Pre si den te Lula: ge rar 10 mi lhões de em pre gos. A
taxa de ju ros, o au men to do su pe rá vit pri má rio, o au -
men to da re ten ção de re cur sos nos ban cos, tudo isso
se gue na con tra-mão das pro pos tas de fen di das até o
ano pas sa do.

E não sou eu que digo isso. Aqui está no va men-
te o jor nal Fo lha de S.Pa u lo a es tam par em suas pá -
gi nas: “Para cen tra is sin di ca is, au men to vai tra zer re -
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ces são e mais de sem pre go”. Ali a dos do Go ver no,
que até en tão fa zi am pas se a ta nes sa Espla na da dos
Mi nis té ri os con tra o go ver no an te ri or por con ta de
taxa de ju ros e re du ção de in ves ti men tos, ago ra, as
cen tra is sin di ca is, a CUT, a For ça Sin di cal, a CAT e a
CGT re cla mam de tudo isso.

Peço aqui que quan do as cen tra is sin di ca is fi ze-
rem uma pas se a ta na Espla na da dos Mi nis té ri os –
es pe ro que seja até este mês –, pro tes tan do con tra a
alta de ju ros do Go ver no Lula, o su pe rá vit pri má rio e o 
pro ces so re ces si vo na eco no mia, me avi sem, por que
es ta re mos lá tam bém para ten tar dis cu tir essa ques -
tão.

Em ra zão des sas me di das eco nô mi cas, o jor nal
O Glo bo des ta ca: “Dí vi da pú bli ca cres ceu 2% em ja -
ne i ro”. Em um mês, a dí vi da pú bli ca bra si le i ra cres ceu
2%.

O que o Go ver no tem dito?
Será que o Go ver no tem fe i to uma re fle xão efe ti-

va para mu dar esse qua dro, Sr. Pre si den te? Não, pelo 
con trá rio.

Fi quei es tar re ci do com uma ma té ria, tam bém
no jor nal O Glo bo de on tem, que diz: “Aper to do Leão.
Go ver no es tu da fim da de du ção de im pos to de ren da
e am pli a ção da alí quo ta de im pos to de ren da para
35%”.

Em de zem bro do ano pas sa do, vo ta mos nes te
Con gres so a ma nu ten ção da alí quo ta de 27,5%, num
acor do com o PT e a equi pe de tran si ção. Para quê?
Para man ter a alí quo ta de 27,5%, am pli ar o Re fis e
cri ar uma sé rie de pro ce di men tos que des sem van ta-
gens fis ca is às pe que nas em pre sas. Foi fe i to um
acor do, mas a equi pe de tran si ção do novo Go ver no,
de po is da vo ta ção, pe diu que fos sem ve ta dos vá ri os
dis po si ti vos ne go ci a dos nes te ple ná rio. Eu fui o Re la-
tor des sa ma té ria aqui no Se na do.

Re gis tro, sem me es ten der, Sr. Pre si den te, que,
no iní cio da pró xi ma se ma na, vol ta re mos à tri bu na
para de ba ter, dis cu tir com o novo Go ver no a ten ta ti va
de am pli a ção da co bran ça do Impos to de Ren da, a
ques tão da do la ri za ção da eco no mia, e as de cla ra-
ções do Pre si den te Lula de que sabe dos au men tos
das ta ri fas pú bli cas pe los jor na is. Isso é gra ve e pre ci-
sa ser dis cu ti do. Alguém pre ci sa ex pli car ao Pre si den-
te o que é pre ço de com mo di ti es, o que é pre ço in ter-
na ci o nal, o que é pre ço de com bus tí vel, o que é co ta-
do em dó lar. Ape sar de Da vos ter ido ao Pre si den te
Lula, in fe liz men te hoje os pre ços in ter na ci o na is ain da
não são co ta dos em real. Um dia ain da po de rão ser,
mas hoje são co ta dos em dó lar.

To das es sas ques tões se rão de ba ti das aqui.

Além dis so, es pe ran do que o Go ver no te nha-se
ex pres sa do mal mais uma vez, des ta co que a ma té ria
da Fo lha on line diz : “Go ver no quer ta xar ina ti vos e
re du zir be ne fí ci os do ser vi dor”. Vol ta re mos a essa
ma té ria na pró xi ma se ma na. Lu tei, den tro do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, con tra a ta xa ção dos ina ti vos e
ago ra es tou a ca va le i ro e mu i to mais tran qüi lo para
tra tar des sa ques tão, co bran do o po si ci o na men to da
Ban ca da do atu al Go ver no con tra a ta xa ção dos ina ti-
vos.

Da mes ma for ma, va mos dis cu tir aqui na pró xi-
ma se ma na o re a jus te dos ser vi do res pú bli cos. Os
sin di ca tos co me ça ram a se re u nir. Ha via uma pro po-
si ção de 4% no Orça men to da União para re a jus tar os 
sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos, mas pa re ce-me, pe -
las co lo ca ções fe i tas pe los por ta-vo zes do atu al Go-
ver no, que nem es ses 4% o Go ver no quer dar. Dis cu-
ti re mos essa ma té ria na pró xi ma se ma na. Apo i a mos
a pro pos ta de 49% de re a jus te sa la ri al fe i ta pe los sin -
di ca tos dos ser vi do res fe de ra is e va mos dis cu tir aqui
com a Li de ran ça e os mem bros do novo Go ver no
ques tões fun da men ta is que, de cer ta for ma, pre o cu-
pam hoje a po pu la ção bra si le i ra.

So mos aqui Opo si ção, mas va mos co brar, apo i-
ar e aju dar a im ple men ta ção das pro pos tas, com pro-
mis sos e pro mes sas des te Go ver no fe i tos du ran te a
cam pa nha ele i to ral.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ti nu an do a lis ta de ora do res, con ce do a pa -
la vra ao ilus tre Se na dor Sibá Ma cha do, por per mu ta
com o Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu ti nha des ti-
na do um pou co do tem po para tra tar de ou tra ques -
tão, mas apro ve i to a oca sião para di zer que a pre o cu-
pa ção apre sen ta da pelo Se na dor Ro me ro Jucá in se-
re-se nes se de ba te mu i to im por tan te que esta Casa
está fa zen do nes te mo men to, no iní cio de um Go ver-
no que, na mi nha opi nião, está agin do com mu i ta res -
pon sa bi li da de em to das as ati vi da des de sua ad mi-
nis tra ção. Não é sim ples, em qua ren ta dias, to mar
me di das de cho que, brus cas. A pre o cu pa ção de S.
Exª apon ta no sen ti do de um go ver no me dío cre e
con tra di tó rio. Mas não vai par tir nun ca do Go ver no
Lula, com cer te za, uma si tu a ção des sa na tu re za.

A he ran ça da in fla ção cres cen te é crô ni ca e an ti-
ga. O au men to ga lo pan te do pre ço do dó lar tam bém é 
an ti go, as sim como a de pen dên cia do Bra sil em re la-
ção aos ca pi ta is ex ter nos. E não ha ve re mos nun ca de 
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to mar qual quer me di da abrup ta no sen ti do de cri ar no 
Bra sil o medo e a de ses pe ran ça.

Sr. Pre si den te, nos sa pre o cu pa ção nes te mo-
men to é tra zer a tran qüi li da de na ci o nal e for ta le cer ao 
má xi mo a li de ran ça do Bra sil num con ti nen te que
con vi ve nes te mo men to com si tu a ções di fí ce is, como
as vi vi das pela Ve ne zu e la, a Argen ti na e ou tros pa í-
ses vi zi nhos.

Inscre vi-me, Sr. Pre si den te, para, nes te mo men-
to, no meu pri me i ro pro nun ci a men to nes ta Casa, na
ten ta ti va de subs ti tu ir a Se na do ra Ma ri na Sil va, fa zer
aqui al guns con si de ran dos. O pri me i ro, so bre o mo -
men to po lí ti co que o Bra sil está vi ven do.

Vi uma ma té ria na Inter net, cujo au tor não lem -
bro, que fa zia uma aná li se do Go ver no Lula e da es -
quer da no Bra sil e no mun do. Para ele, a es quer da ti -
rou o pi ja ma, pôs o seu tê nis, ves tiu o seu je ans e vol -
tou para as ruas. Para os po bres, o Pre si den te Lula
pas sou a re pre sen tar uma nova es pe ran ça de vida;
para a clas se mé dia, o Pre si den te Lula pas sou a ser a 
es pe ran ça da es ta bi li da de eco nô mi ca e so ci al; para
os ri cos, a es pe ran ça da tran qüi li da de so ci al e da
aber tu ra de no vos mer ca dos; para a clas se po lí ti ca, a
es pe ran ça de um lí der de ter mi na do. Assim, po de mos
di zer que o Pre si den te Lula re pre sen ta um pou co de
cada um des ses as pec tos.

Des ta co tam bém a par ti ci pa ção do PT no pro -
ces so de cons tru ção da re de mo cra ti za ção po lí ti ca do
Bra sil, des de o mo men to da gran de as sem bléia dos
me ta lúr gi cos de Vila Eu cli des, em 1979, até a gran de
ma ni fes ta ção da pos se do Pre si den te Lula em 1º de
ja ne i ro pró xi mo pas sa do. Vi mos tam bém a pri me i ra
ex pe riên cia de par la men to que o PT teve, em 1983,
quan do ele geu oito De pu ta dos Fe de ra is e ti ve mos de
pas sar por um mo men to de afir ma ção da nos sa iden -
ti da de e da nos sa dis ci pli na, ten do que re ti rar de nos -
sas fi le i ras duas im por tan tes per so na li da des: a
ex-De pu ta da Bete Men des e o ex-De pu ta do Ayrton
So a res.

Ti ve mos par ti ci pa ção tam bém, Sr. Pre si den te,
na luta pela re de mo cra ti za ção bra si le i ra quan do das
ma ni fes ta ções pe las Di re tas Já. Atu a mos, ain da, du -
ran te a Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, quan do,
aqui no Con gres so Na ci o nal, foi cons ti tu í do o Cen-
trão. Na que la épo ca, éra mos mi no ria e fa zía mos o
pos sí vel para ga ran tir o aten di men to de al guns in te-
res ses po pu la res que de fen día mos. A nos sa che ga da
– não mu i to boa –, a nos sa pri me i ra ex pe riên cia de
ges tão pú bli ca se deu na pre fe i tu ra de For ta le za.

É im por tan te que se re gis tre a gran de luta pela
so be ra nia do sin di ca lis mo bra si le i ro. Qu an to a isso,
gos ta ria de fa zer uma pe que na ob ser va ção. Na épo -

ca em que a di ta du ra mi li tar cer ce a va o di re i to de or -
ga ni za ção sin di cal, pude as sis tir, no Mu ni cí pio de
San ta rém, à bra va re sis tên cia dos tra ba lha do res ru ra-
is à in ter ven ção da Po lí cia Fe de ral. Re sis ti ram até o
fim, e foi o úni co caso no Bra sil de re sis tên cia de um
sin di ca to à in ter ven ção mi li tar.

Qu e re mos lem brar tam bém a gran de luta pela
re for ma agrá ria, luta que cer ce ou tan tas vi das. Ao
fazê-lo, não se pode de i xar de men ci o nar no mes
como os de Chi co Men des, Wil son Pi nhe i ro e Mar ga-
ri da Alves, en tre tan tos ou tros. Lem bro, ain da, a nos -
sa luta con tra o en tre guis mo de nos sas ri que zas – já
abor da da aqui, de cer ta for ma, pelo Se na dor Luiz
Otá vio, do Pará, cujo pro nun ci a men to con si de rei bri -
lhan te.

Por úl ti mo, cito a luta pela Pre si dên cia do Bra sil.
Qu al quer par ti do po lí ti co al me ja o po der.

Sr. Pre si den te, gos ta ria, ain da, de me re fe rir à
cons tru ção de uma ali an ça po lí ti ca na ci o nal. O PT
ama du re ceu, sim. E este, na mi nha opi nião, é um
prin cí pio bi o ló gi co: nas cer, cres cer, en ve lhe cer e,
pode até vir a acon te cer, de sa pa re cer. É o ci clo da
vida. O PT ama du re ceu e, gra ças a Deus, está ama -
du re cen do mais. A nos sa luta é ins ti tu ci o nal.

As dé ca das de 60 e 70 fo ram mar ca das pela
pre sen ça da di ta du ra mi li tar, que for çou o sur gi men to
de gru pos de es quer da ra di ca is no Bra sil, gru pos que
ti ve ram par ti ci pa ção, in clu si ve, na luta ar ma da - cito,
como exem plo, a guer ri lha do Ara gua ia.

Em 1979/80, sur giu o PT, apon tan do um ou tro
ca mi nho, ca mi nho que nos dis pu se mos a tri lhar, que
é o ca mi nho da luta ins ti tu ci o nal. Em 1989, cons ti tu í-
mos a Fren te Bra sil Po pu lar: mu i to mais do que a dis -
pu ta ele i to ral, in te res sa va-nos na que le mo men to dis -
cu tir um novo Bra sil.

Em 1990, ti ve mos, pela pri me i ra vez, a par ti ci-
pa ção do PT nes ta Casa. Ao lem brar esse fato, faço
um tri bu to ao nos so gran de guer re i ro, Se na dor Edu -
ar do Su plicy, por ter sido nos so pi o ne i ro. Em al guns
mo men tos, ima gi na mos que ele te ria mu i tas di fi cul da-
des. De fato, teve, mas ele as su pe rou e bri lhou, re -
pre sen tou-nos mu i to bem, e hoje te nho ape nas que
pa ra be ni zar esse bra vo com pa nhe i ro.

Sr. Pre si den te, ti ve mos tam bém uma ou tra ex -
pe riên cia mal su ce di da: ocor reu no Go ver no do Esta -
do do Espí ri to San to. Foi pre ci so nos se pa rar de nos -
so Go ver na dor, Vi tor Bu a iz, por que a me to do lo gia do
seu go ver no não cor res pon deu ao modo pe tis ta de
go ver nar. O PT está, na mi nha opi nião, dan do au las
de ad mi nis tra ção em go ver nos mu ni ci pa is, dano os
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pri me i ros pas sos na ad mi nis tra ção de Esta dos e,
ago ra, na ad mi nis tra ção fe de ral.

Como re sul ta do des sas ex pe riên ci as, po de mos
ci tar o or ça men to par ti ci pa ti vo e a bol sa-es co la. A
pro pó si to, são elo qüen tes os cál cu los fe i tos pelo
ex-go ver na dor e atu al Mi nis tro da Edu ca ção, Sr. Cris -
to vam Bu ar que, re la ti va men te ao cus to fi nan ce i ro e
so ci al de se ter um jo vem na es co la es tu dan do em
opo si ção ao cus to de ser ter um jo vem nas ruas,
usan do dro gas. A bol sa-es co la é um me ca nis mo im -
por tan te para ti rar o jo vem das dro gas e de vol vê-lo à
es co la.

Ti ve mos, tam bém, a luta pela trans pa rên cia ad -
mi nis tra ti va e da qual a Pre fe i tu ra de Ca puí é exem -
plo: pres ta con tas de sua ges tão em uma gran de lou -
sa em pra ça pú bli ca. Ti ve mos, tam bém, o de ba te so -
bre o de sen vol vi men to sus ten tá vel, já tão tra ba lha do
pela Mi nis tra do Meio Ambi en te e Se na do ra Ma ri na
Sil va.

Por úl ti mo,men ci o no al gu mas ex pe riên ci as na
área de sa ú de pú bli ca e de de sen vol vi men to eco nô-
mi co.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Pois
não. Ouço o apar te de V. Exª.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Obri -
ga do, Se na dor Sibá Ma cha do. Pa ra be ni zo-o por sua
fe liz atu a ção nes ta Casa, re pre sen tan do tão bem a
ilus tre Se na do ra Ma ri na Sil va, hoje Mi nis tra. Ouvi,
aten ta men te, o pro nun ci a men to do Se na dor Ro me ro
Jucá. Suas pa la vras, com cer te za, vêm ra ti fi car que a
po pu la ção des te País en con trou, re al men te, o seu ca -
mi nho e viu que as me di das ado ta das pelo go ver no
an te ri or eram equi vo ca das. Tudo o que a opo si ção -
que hoje se de cla ra opo si ção nes ta Casa – es pe ra va
era que o atu al Pre si den te da Re pú bli ca to mas se me -
di das pre ci pi ta das, me di das im pen sa das. No en tan to,
o Go ver no Lula está de mons tran do sen sa tez, está
de mons tran do que re al men te pre ci sa de todo o co-
nhe ci men to para ado tar as me di das cer tas para a
eco no mia do Bra sil. Isso se de duz do ges to do atu al
Pre si den te de vir a esta Casa, de vir ao Con gres so
Na ci o nal pe dir aju da para as re for mas. Enquan to não
der mos a nos sa con tri bu i ção para as re for mas de que 
o Go ver no Lula está pre ci san do, não te mos como co -
brar uma ime di a ta so lu ção para a eco no mia do Bra sil.
E é isso que me dá a cer te za de que o Blo co da ma i o-
ria des ta Casa re al men te está no ca mi nho cer to, está
ao lado da po pu la ção bra si le i ra, que acer tou ao es co-
lher o seu man da tá rio, o seu pre si den te, que está de -

mons tran do sen sa tez, está de mons tran do boa von ta-
de para, jun tos, cons tru ir um Bra sil me lhor para toda a 
po pu la ção. Mu i to obri ga do, Se na dor Sibá Ma cha do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Obri -
ga do, Se na dor, faço mi nhas as suas pa la vras.

Sr. Pre si den te, gos ta ria ain da de, bre ve men te,
fa zer a mi nha apre sen ta ção pes so al.

Nas ci no Esta do do Pi a uí, onde tive que co me-
çar a tra ba lhar por con ta pró pria aos 11 anos de ida de
- meu pai era ape nas um vi gia da com pa nhia de ele tri-
ci da de de lá, não ti nha con di ções. Éra mos 10 ir mãos.
Tra ba lhei nove anos tra ba lhan do como co mer ciá rio,
de 1969 a 1978. Não tive con di ções de con ti nu ar es tu-
dan do e pa rei de es tu dar em 1978. Ain da em 1978, no 
Esta do de São Pa u lo, tra ba lhei como co bra dor de ôni -
bus du ran te um ano. No iní cio de 1979, fui para a
Tran sa ma zô ni ca tor nar-me pa ra en se. Fui cam po nês,
tra ba lhei por oito anos na agri cul tu ra quan do meu pai, 
em 1983, ado e ceu do co ra ção e en tre gou a res pon-
sa bi li da de do sí tio para mim. Saiu com medo, acha va
que eu ia le var o sí tio à fa lên cia.

Após re ce ber meu pri me i ro re la tó rio so bre o sí -
tio, em fi nal de 1983, meu pai me man dou uma car ta
que me mar cou e que até hoje me emo ci o na.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Per mi te-me um apar te, Se na dor Sibá Ma cha-
do?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (Blo co/PSB –
AC) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, apro ve i to - não
po de ria de i xar de fazê-lo - para re gis trar que V. Exªs
ou vi rão uma his tó ria, con ta da pelo pró prio au tor, de
vida, de luta, de com pro mis so com o povo bra si le i ro,
com pro mis so com os cam po ne ses, com os tra ba lha-
do res. Antes, po rém, que ro aqui re gis trar um tes te mu-
nho: o de mi nha con vi vên cia com o Se na dor Sibá Ma -
cha do no nos so que ri do Esta do do Acre. Qu e ro aqui
di zer a V. Exªs que es ta mos ao lado de uma pes soa
hon ra da, de uma pes soa que pen sa gran de nes te
País, de uma pes soa que me re ce e é res pe i ta da em
nos so Esta do como um dig no re pre sen tan te do povo
acre a no, uma pes soa que está à al tu ra da ilus tre fi gu-
ra que aqui subs ti tui, a Se na do ra Ma ri na Sil va. S. Exª
tem to das as con di ções de bem se de sin cum bir nes -
tas fun ções no Se na do Fe de ral. Não que ria de i xar
pas sar em bran co esta opor tu ni da de de re gis trar o
meu apre ço, o meu res pe i to e a mi nha ex tre ma con si-
de ra ção ao Se na dor Sibá Ma cha do. Aliás, co mun go
isso com todo o povo acre a no, que tem pelo Se na dor
igual res pe i to, igual con si de ra ção. Mu i to obri ga do.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Obri -
ga do, Se na dor Ge ral do Mes qui ta.

Re fe i to da emo ção, con ti nuo.
Na Tran sa ma zô ni ca, tra ba lhei como mi li tan te da 

Igre ja Ca tó li ca, gru pos de jo vens. Aden trei-me no Sin -
di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is. Fui de le ga do sin di-
cal, pela pri me i ra vez, em 1983, e che guei ao Acre a
con vi te da Igre ja do Acre, para aju dar na or ga ni za ção
dos sin di ca tos da que le Esta do, as su min do a pre si-
dên cia da CUT es ta du al em 1991, re pe tin do o man -
da to em 1994. Duas ve zes fui can di da to ao Par la men-
to, como De pu ta do Fe de ral. A nos sa le gen da não
con se guiu. Fal ta ram 14 vo tos na que la épo ca. Fui can -
di da to a pre fe i to no Mu ni cí pio de Plá ci do de Cas tro, fi -
can do em se gun do lu gar. E fui pri me i ro su plen te ao
Se na do, com a Se na do ra Ma ri na Sil va, no ano pas sa-
do.

Fui con ven ci do pelo lí der sin di cal Vi cen ti nho,
en tão Pre si den te da CUT, a vol tar a es tu dar. Ele fez o
ves ti bu lar para Di re i to e fiz o ves ti bu lar para Ge o gra fia
e, gra ças a Deus, tan to ele quan to eu con clu í mos os
cur sos. Re ce bi o meu di plo ma no dia 08 de ja ne i ro
pas sa do.

Com re la ção ao que apren de mos em ou tu bro,
Sr. Pre si den te, ouvi do Go ver na dor Jor ge Vi a na, da
Se na do ra Ma ri na Sil va e de to dos os de ma is ele i tos,
como aqui o nos so bri lhan te Se na dor Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or, que não é o mo men to de co me mo rar mos
a nos sa vi tó ria, mas sim de re fle tir mos. Ja ma is per ce-
bi de ne nhum dos ele i tos qual quer pre ten são de se
co lo car aci ma da qui lo que é a es pe ran ça do povo.

Por tan to, en ten de mos que há um novo pa ra dig-
ma. A onda ver me lha nada mais é do que uma gran de
res pon sa bi li da de de nos sa par te. O su ces so ele i to ral
no Esta do do Acre é o re sul ta do de uma luta de sen-
fre a da pela me lho ria de vida da que le povo, que es ta-
va do mi na da pelo nar co trá fi co. Qu e ro pa ra be ni zar
mais uma vez a bri lhan te atu a ção do Se na dor e, na
épo ca, De pu ta do Fe de ral, Mag no Mal ta.

O es pa ço po lí ti co do Esta do do Acre no ce ná rio
na ci o nal está co lo ca do: a Se na do ra Ma ri na Sil va,
hoje, como Mi nis tra de Esta do; a pre sen ça do Go ver-
na dor do Esta do nos de ba tes jun to ao Pre si den te
Lula, a mi nha che ga da aqui e a do Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, como nos so ter ce i ro Se na dor bri-
lhan te men te ele i to. Enfim, te mos me ta de da Ban ca da
Fe de ral e mais de 60% da Ban ca da Esta du al, e o nos -
so go ver na dor foi o mais vo ta do, em ter mos per cen tu-
a is, le van do-se em con ta to dos os Esta dos bra si le i-
ros.Isso, por tan to, é uma hon ra e uma gran de res pon-
sa bi li da de.

Tam bém que ro fa lar da es pe ran ça e da ex pec ta-
ti va em re la ção ao meu man da to. Em pri me i ro lu gar,
ten ta rei dar con ti nu i da de a toda ex pe riên cia de i xa da
pela Se na do ra Ma ri na Sil va. Em se gun do, pro cu ra rei
aten der às ex pec ta ti vas do povo acre a no, con tri bu in-
do para o su ces so do Go ver no da flo res ta. Mas tam -
bém pre ten do con tri bu ir para a cons tru ção de um
novo pac to na Ama zô nia com vis ta ao de sen vol vi-
men to que nos in te res sa. Os ama zô ni das têm que co -
lo car a sua cara no ce ná rio na ci o nal

De novo, que ro con cor dar com o Se na dor Luiz
Otá vio, trans por tan do a sua pre o cu pa ção para to dos
os Esta dos. Mas o que sem pre pro cu ro tra ba lhar, e
isso des de a mi nha mi li tân cia sin di cal e, hoje, po lí ti ca,
é no sen ti do de que, in de pen den te men te das di fe ren-
ças po lí ti cas exis ten tes, te mos que apon tar para al -
guns ca mi nhos co le ti vos. E, para tan to, es tou pe din do
a con so li da ção de um novo pac to para a Ama zô nia.

Tam bém vou pro cu rar dar a mi nha sin ge la con -
tri bu i ção ao Go ver no do Esta do do Pi a uí, ao Go ver-
na dor Wel ling ton Dias, mas não ape nas por ser do PT.
Esti ve há pou cos dias na que le Esta do e pude ver a
ex pec ta ti va da que la po pu la ção no su ces so do Go ver-
no de Wel ling ton Dias e tam bém no su ces so do Go-
ver no Lula. Por tan to, que ro me co lo car à dis po si ção
dos Se na do res Mão San ta, He rá cli to For tes e Alber to
Sil va no sen ti do de dar uma par ce la sig ni fi ca ti va de
con tri bu i ção não ape nas ao Go ver no Wel ling ton Dias, 
mas ao povo pi a u i en se.

Sr. Pre si den te, co lo co-me tam bém à dis po si ção
do Pre si den te Lula para, com a mi nha sin ge la ca pa ci-
da de, con tri bu ir ao má xi mo para o su ces so do seu
Go ver no, de fen den do os in te res ses na ci o na is des ta
tri bu na na qui lo que a mi nha cons ciên cia man dar.

Além dis so, pre ten do tra ba lhar com to dos os
mo vi men tos so ci a is, em uma luta res pon sá vel pela
re for ma agrá ria e por tan tas ou tras ne ces si da des do
País. Va mos tam bém con tri bu ir para o for ta le ci men to
do nos so par ti do e des sa ali an ça po lí ti ca. Para tan to,
va mos pro cu rar fa zer cada vez mais ami za des nes ta
Casa.

A nos sa atu a ção está ba se a da em al guns ei xos:
o da re for ma agrá ria, em que pre ten de mos de ba ter
que a sus ten ta bi li da de pode ren der al tos lu cros fi nan-
ce i ros para o País; o da de mar ca ção de ter ras in dí ge-
nas, isto é, a de mar ca ção de ter ras de re for ma agrá ria
com ou tro viés, vis to que até hoje não hou ve uma me -
lho ria de vida das pes so as que são as sen ta das.

Tam bém ire mos tra ba lhar a ques tão do am bi en-
te, da sus ten ta bi li da de am bi en tal e do cus to que isso
re pre sen ta para uma pro du ção pri má ria. Não é pos sí-
vel que se tra te os in ves ti men tos para o cré di to ru ral
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de ma ne i ra co mer ci al. É pre ci so que o cus to am bi en-
tal seja re ti ra do da ca pa ci da de de pa ga men to des sas
pes so as.

E como já foi dito aqui pelo Se na dor Osmar
Dias, é pre ci so cri ar nes ta Casa uma ban ca da con so-
li da da e vol ta da para a cri a ção de uma po lí ti ca na ci o-
nal de flo res tas, já que a nos sa Ama zô nia re pre sen ta
pra ti ca men te 50% do ter ri tó rio na ci o nal. Já te mos a
po lí ti ca da soja, do café e de tan tos ou tros pro du tos.
Está na hora, por tan to, de ter mos a po lí ti ca das flo res-
tas na ci o na is com o viés do de sen vol vi men to qua li fi-
ca do, de vol ven do par te des ses re cur sos à po pu la ção
di re ta men te in te res sa da.

Tam bém pre ten de mos abrir um gran de de ba te
so bre a ques tão das águas. Nos sa Re gião Ama zô ni-
ca re pre sen ta 12% de toda a ca pa ci da de de água
doce do pla ne ta Ter ra, seja de águas sub ter râ ne as,
de águas de su per fí cie ou de águas de at mos fe ra.
Além dis so, va mos fa zer um de ba te so bre a ques tão
da pes ca, já ini ci a do tam bém pelo Go ver no Lula.

Gos ta ría mos de abor dar o que é go ver nar para
as ne ces si da des, o que é go ver nar para os de se jos e
o que é go ver nar para os so nhos in di vi du a is e co le ti-
vos das pes so as. Essas são eta pas para as qua is ha -
ve re mos de dar es pa ço.

Tam bém ire mos tra ba lhar em cima do hoje é
uma con tro vér sia: mu dar um go ver no e um Esta do.
Como sa be mos que os li mi tes es tão con so li da dos, só 
é pos sí vel fa zer isso se a po pu la ção como um todo
con cor dar.É pre ci so fa zer uma dis tin ção en tre tem po
e cli ma. Há pes so as que que rem mu dar o cli ma em
um es pa ço de tem po ou mu dar o tem po em um es pa-
ço de cli ma, o que não é pos sí vel.

Qu an to às pri o ri da des de um go ver no, por onde
o go ver no co me ça, que ro di zer, mais uma vez, que o
Pre si den te Lula foi mu i to fe liz ao tra zer o de ba te da
fome para um de ba te de igual teor ao que se dis cu te
ta xas de ju ros e po lí ti ca ma cro e co nô mi ca. Ha ve re-
mos de dis cu tir com o mes mo viés a si tu a ção da fome
nes te País.

Por úl ti mo, pro cu ra re mos tra ba lhar a di fi cul da de
de aten der à di ver si da de. É por isso que a de mo cra cia
exis te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Se na dor Sibá Ma cha do, a Mesa con gra tu la-se
com V. Exª. A sua pre sen ça é uma hon ra não só para
o Esta do do Pi a uí, como tam bém para o Esta do do
Acre e para todo o povo bra si le i ro.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, do Esta do do Acre, por 20 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, as ses so res, vi si tan tes, ca ras com pa nhe i ras Ta-
quí gra fas, por meio das qua is cum pri men to to dos os
ser vi do res des ta Casa, que têm se mos tra do di li gen-
tes para co mi go, ca lou ro, re cém-che ga do, fa ci li tan do
o meu tra ba lho no Se na do Fe de ral.

Fa rei um re gis tro de uma ver da de i ra aven tu ra
que ocor re pre sen te men te no meu Esta do, mais pro -
pri a men te na re gião do Ju ruá. Tra ta-se de uma ex pe-
di ção pe los bo ni tos rios da que la re gião, en ca be ça da
pelo de sem bar ga dor Arqui lau de Cas tro Melo, acom -
pa nha do do jor na lis ta Elson Mar tins, ilus tre ami go co -
mum meu e do Se na dor João Ca pi be ri be; da jor na lis-
ta, so ció lo ga e es cri to ra Ma ria Maia; do mé di co e Pre -
si den te do Par ti do Ver de, Jú lio Edu ar do, Dr. Ju li nho,
que foi su plen te da Se na do ra Ma ri na Sil va nes ta
Casa; do pa le on tó lo go Alceu Ran zi; do fo tó gra fo
Edson Ca e ta no; do en ge nhe i ro flo res tal Gu i lher me
Andra de e do ar tis ta Mar que som Pe re i ra da Sil va,
mes tre em mar che ta ria.

Fui con vi da do para essa ex pe di ção, mas, na im -
pos si bi li da de de com pa re cer, faço este re gis tro, pois
é como se lá es ti ves se, usu fru in do toda aque la be le-
za. Numa pró xi ma opor tu ni da de, não fal ta rei.

O men tor da vi a gem, de sem bar ga dor Arqui lau
de Cas tro Melo, ex pli ca a ex pe di ção como uma for ma
de co nhe cer os pro ble mas da re gião e cha mar a aten -
ção da im pren sa lo cal e na ci o nal para as ri que zas e
po ten ci a li da des do Acre. É com essa in ten ção que a
equi pe pas sa rá por al de i as in dí ge nas, vi si ta rá cen te-
nas de mi lha res de ri be i ri nhos, aci ma da ci da de de
Tha u ma tur go, no rio Amô nia e em ou tros rios da que la
re gião. O de sem bar ga dor de fen de que vale a pena
mer gu lhar na acre a ni da de, apro fun dan do os con ce i-
tos de po vos da flo res ta e flo res ta nia. No nos so Esta -
do, cu nha mos a ex pres são “flo res ta nia”, que tra duz o
nos so com pro mis so ra di cal com a pro mo ção da ci da-
da nia dos po vos da flo res ta.

Fe i to o re gis tro e após ter ou vi do o ilus tre Se na-
dor Ro me ro Jucá, com mu i ta aten ção, que ro di zer
que es tou sur pre so. Meu sen ti men to após as úl ti mas
ele i ções e ao che gar a esta Casa é o sen ti men to de
quem des per ta de um gran de pe sa de lo, vi vi do du ran-
te mu i tos anos nes te País. Hoje, jun ta men te com esse 
sen ti men to te nho ou tro: o de que es ta mos so nhan do
acor da dos, um so nho que se afi gu ra bo ni to, um so-
nho de cons tru ção, de com pa nhe i ris mo e ca ma ra da-
gem com todo o povo bra si le i ro, no ta da men te a gran -
de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, que sem pre vi veu
ex clu í da dos be ne fí ci os do de sen vol vi men to, mar gi-
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na li za da e tra ta da com des ca so e des res pe i to. Isso
ocor reu por que, du ran te mu i tos e mu i tos anos, as
suas re pre sen ta ções po lí ti cas, até en tão ma jo ri tá ri as,
ocu pa ram-se pre ci pu a men te em pri vi le gi ar gru pos do 
gran de ca pi tal, es pe cu la do res, pre da do res des te
enor me e que ri do País. 

Fico sur pre so ao per ce ber que ti ve mos uma ele -
i ção em que o povo bra si le i ro se ma ni fes tou es pon tâ-
nea e ma ci ça men te pela re a li za ção e cons tru ção de
um pro je to na ci o nal, li de ra do pelo Pre si den te Lula,
uma pes soa do ta da de ex tre ma sen si bi li da de e de ra -
di cal com pro mis so com a trans for ma ção efe ti va des te
País. Des sa for ma, as enor mes ca ma das so fri das da
po pu la ção, que, nos úl ti mos anos, não me re ce ram
por par te de seus go ver nan tes um tra ta men to con dig-
no, po de rão usu fru ir os be ne fí ci os do pro gres so que
ha ve re mos de cons tru ir.

Em jan tar re cen te men te ofe re ci do pelo Pre si-
den te do Se na do, Se na dor José Sar ney, ao Pre si den-
te da Re pú bli ca, tive opor tu ni da de de di zer ao Pre si-
den te Lula que me ani mei com o con vi te for mu la do
pelo meu Par ti do, pelo Go ver na dor do meu Esta do,
pela Se na do ra Ma ri na Sil va, pelo Se na dor Tião Vi a-
na, pelo que ri do com pa nhe i ro Sibá Ma cha do, hoje
Se na dor, e por mu i tas li de ran ças do meu Esta do,
para con cor rer a uma vaga no Se na do Fe de ral por -
que eu an te via como se ria gra ti fi can te in te grar esta
Casa e as su mir de co ra ção, com sin ce ri da de e com
pa i xão o com pro mis so de dar sus ten ta ção po lí ti ca
àque le que eu já vis lum bra va fu tu ro Pre si den te des te
País, o que aca bou se con fir man do. Eu dis se ao Pre -
si den te Lula: “Pre si den te, es tou no Se na do mo vi do
por esse sen ti men to, o se nhor é o res pon sá vel por
isso. Estou lá por sua ca u sa. Em ou tras cir cuns tân ci-
as, tal vez eu não ti ves se me ani ma do a par ti ci par do
ple i to, re ser van do-me a aju dar aque les com pa nhe i-
ros que para cá vi ri am com cer te za”.

O Go ver no des te País foi en tre gue ao Pre si den-
te Lula che io de nós, de nós bem ata dos, que le va rão
tem po e da rão tra ba lho para ser de sa ta dos. Essa é
uma ta re fa di fí cil e ár dua e, nin guém aqui se ilu da, o
povo bra si le i ro tem a exa ta cons ciên cia do que está
acon te cen do.

Há se to res nes te País que te i mam ...
O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -

na dor Ge ral do Mes qui ta, V. Exª me per mi te um apar -
te?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Com todo o pra zer, Se na dor.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Os
Se na do res Mes qui ta e Sibá vêm das ca be ce i ras do

rio Ama zo nas, S. Exªs pro te gem as nas cen tes do rio.
E eu sou um Se na dor da foz do rio Ama zo nas, por
isso, te mos uma co mu ni ca ção atra vés do rio e uma
iden ti da de na pre o cu pa ção com a ci da da nia dos po -
vos da flo res ta e tam bém com a pre ser va ção des se
imen so pa tri mô nio am bi en tal da so ci e da de bra si le i ra.
A au sên cia de po lí ti cas ca pa zes de con tem plar os di -
ver sos ecos sis te mas de um País que é uma po tên cia
am bi en tal pre ci sa ser dis cu ti da nes ta Casa. Pre ci sa-
mos de fi nir, além da po lí ti ca flo res tal, a po lí ti ca de uso 
e de in clu são so ci al nos di ver sos ecos sis te mas bra si-
le i ros. E essa dis cus são tem que ser tra zi da prin ci pal-
men te por nós, de ten to res de um imen so pa tri mô nio
am bi en tal pre ser va do. É evi den te que so mos re sul ta-
do da qui lo que plan ta mos e cul ti va mos. Este País é
uma fe de ra ção de Esta dos, que, nes te mo men to, está 
re u ni da com o Pre si den te da Re pú bli ca. Per ce be mos
que uma boa par te des ses Esta dos está mer gu lha da
em uma cri se eco nô mi ca e so ci al e al guns es tão até
ina dim plen tes. Ontem, jun ta men te com o Se na dor
Ge ral do Mes qui ta, par ti ci pei de uma re u nião com a
Go ver na do ra Ro si nha Mat he us, que nos apre sen tou
os da dos de ina dim plên cia, de in sol vên cia do Esta do
do Rio de Ja ne i ro. O que é mais gra ve é que o imen so
dé fi cit da que le Esta do não per mi te mais a S. Exª hon -
rar os com pro mis sos com os sa lá ri os, ora atra sa dos.
Tra ta-se de um dé fi cit cres cen te, que pre ci sa, evi den-
te men te, de so lu ção. Ci tei o caso do Rio de Ja ne i ro,
as di fi cul da des que o Esta do atra ves sa, bem como
vá ri os ou tros Esta dos bra si le i ros, mas que ro afir mar
que nem to dos es tão nes sa si tu a ção. Ontem, abrin do
a Inter net, ana li san do os de pó si tos nas con tas do Go -
ver no do Esta do do Ama pá, tive a gra ta sur pre sa de
ver que, em me nos de dois me ses, o Go ver na dor re -
cém-em pos sa do dis põe de R$70 mi lhões em ca i xa, o
que mos tra a sa ú de fi nan ce i ra, o equi lí brio or ça men-
tá rio e fi nan ce i ro do Esta do. A Pre vi dên cia, no Ama -
pá, foi re for ma da há qua tro anos, para evi tar pro ble-
mas fu tu ros. A Pre vi dên cia dos ser vi do res está ga ran-
ti da. Então, é um Esta do ab so lu ta men te equi li bra do,
re sul ta do da de ci são po lí ti ca da que la so ci e da de. Ora, 
se te mos, meu caro Se na dor, um Esta do equi li bra do
e ou tros em si tu a ção de ex tre ma pe nú ria, e a so ci e-
da de bra si le i ra mer gu lha da em cri se, isso é o re sul ta-
do da qui lo que cul ti va mos na po lí ti ca. E o Go ver no
Lula é re sul ta do de um so ma tó rio de lu tas po lí ti cas e
so ci a is – e in cluo-me nes sas lu tas, des de 1989, da
pri me i ra can di da tu ra de Lula, quan do fui pre fe i to de
Ma ca pá, cer ca do por to dos os la dos, tem po de uma
opo si ção ain da fun da men ta da na Gu er ra Fria. Des de
aque la épo ca, es ta mos acu mu lan do for ça para que
Lula se tor nas se o nos so Pre si den te. Se o Go ver na-
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dor Wal dez Góes, no Ama pá, as su me um Esta do em
ab so lu to equi lí brio, é por que há um his tó ri co de sa cri-
fí ci os, de im po pu la ri da de, a que fo mos sub me ti dos,
para equi li brar e fa zer a ges tão pú bli ca do Ama pá
com ex tre ma res pon sa bi li da de fis cal – o que foi fe i to
nos três pri me i ros anos do man da to e me ren deu uma 
im po pu la ri da de ab sur da, de mais de 70%, no Ama pá.
Além dis so, pas sei por um con fli to per ma nen te para
evi tar que as eli tes lo ca is, os ri cos, con ti nu as sem
trans fe rin do ren da dos po bres para si, o que me ren -
deu mais de 180 pro ces sos ju di ci a is. Por tan to, não há 
avan ço sem con fli tos, sem cri se. As me di das que o
Go ver no Lula vem to man do, a ex tre ma pre ca u ção
nas suas de ci sões, são por que sabe que esse cas te lo
não tem ali cer ce, e al gu mas ou tras me di das para
des con cen trar a ren da com a ra pi dez que a cri se so ci-
al exi ge po dem mer gu lhar o País numa cri se ma i or.
Por tan to, que ro di zer que a nos sa ex pec ta ti va, evi-
den te men te, é que as po lí ti cas ini ci a is são para apro -
fun dar o nos so co nhe ci men to, pois so mos re-
cém-che ga dos tan to na es fe ra do Le gis la ti vo como do 
Exe cu ti vo. Po rém, te nho ab so lu ta con vic ção de que,
da mes ma for ma como con quis ta mos o equi lí brio or -
ça men tá rio e fi nan ce i ro, como fi ze mos uma gran de
dis tri bu i ção de ren da, de acor do com os ín di ces do
IBGE – que ela bo rou um re la tó rio so bre a sus ten ta bi-
li da de so ci o e co nô mi ca no País de mons tran do que o
meu Esta do é, hoje, o me lhor em dis tri bu i ção de ren -
da, de acor do com o Índi ce de Gini –, do mes mo je i to
como, na que le ente fe de ra do, um pe da ço do Bra sil,
nós con quis ta mos o equi lí brio fi nan ce i ro, se nós con -
cen trar mos a nos sa dis cus são e o nos so de ba te na
sa í da para a cri se, ire mos con se guir o que que re mos
a mé dio pra zo. Não é pos sí vel con quis tar ou fa zer mu -
dan ças num pas se de má gi ca. Mu dan ças exi gem sa -
cri fí ci os, e aque les que já per de ram tan to não po dem
mais con ti nu ar per den do. Alguém terá que se sa cri fi-
car e, evi den te men te, são os gru pos que ja ma is per -
de ram ao lon go de qual quer mo di fi ca ção ou pro pos ta
de mu dan ça nes te País. Mu i to obri ga do a V. Exª por
me con ce der este apar te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Eu é que agra de ço, no bre Se na dor
João Ca pi be ri be.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Pois não. Ouço o apar te de V.Exª, no -
bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – No bre Se -
na dor, eu não pre ten dia vol tar ao tema. Eu fiz uma rá -
pi da co lo ca ção aqui so bre as ta xas de ju ros e al gu-

mas dis cor dân ci as da po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver-
no, mas, como V. Exª e o no bre Se na dor Du ci o mar
Cos ta tra ta ram do tema, eu acho im por tan te vol tar-
mos ao as sun to, nem que seja ra pi da men te, para fa -
zer um re gis tro que con si de ro ex tre ma men te im por-
tan te. O que nós es ta mos ven do – e é isto que tem
cha ma do a aten ção e para o que, de cer ta for ma, es -
ta mos aler tan do – não é só o au men to de um pon to
na taxa de ju ros ou, na ver da de, não é al gum tipo de
ati tu de ad mi nis tra ti va to ma da por esse ou aque le mo -
ti vo.Eu que ro vol tar mais um pou co. No ano pas sa do,
nós ti ve mos uma ele i ção e, nes sa ele i ção, fo ram co lo-
ca dos dois ca mi nhos para o povo bra si le i ro. Um ca mi-
nho que, na épo ca, era de fen di do pelo Go ver no do
qual fui Lí der e que fa la va da res pon sa bi li da de fis cal,
da he ran ça que o País ti nha, de 500 anos de he ran ça
de mu i ta di fi cul da de, fal ta de ati vi da de eco nô mi ca,
com a po bre za gras san do em vá ri as re giões, prin ci-
pal men te nas nos sas Re giões Nor te e Nor des te.
Enfim, ge rou-se um qua dro de di fi cul da des, e cla má-
va mos pela res pon sa bi li da de, pela go ver na bi li da de e
pela ne ces si da de de im ple men tar ações du ras, a fim
de que essa re a li da de fos se mo di fi ca da. O Go ver no
Fer nan do Hen ri que avan çou mu i to, mon tou uma rede
de pro te ção so ci al im por tan te. V. Exª sabe o quan to é
im por tan te no Acre o PET, por exem plo, o Pro gra ma
Agen te Jo vem ou o Bol sa-Esco la, os qua is tam bém
ser vem to dos os Esta dos, prin ci pal men te os do Nor te
e do Nor des te. No Go ver no Fer nan do Hen ri que,
olhou-se para o lado so ci al e tam bém para o lado es -
tru tu ran te de mu dan ças. E, ao lon go des se de ba te, o
que vi mos por par te do PT? Não vi mos o PT pre o cu-
pa do com go ver na bi li da de, não vi mos o PT pre o cu pa-
do com os me i os ne ces sá ri os para se che gar aos fins. 
Vi mos o PT, com mu i ta ra zão – res pe i to a sua po si ção
–, dis cu tin do o mo de lo. O PT di zia, em alto e bom
som, para quem qui ses se ou vir, que a al te ra ção da
taxa de ju ros era uma de ci são po lí ti ca, não era uma
de ci são téc ni ca: “O Go ver no está aí para man dar.
Não pode au men tar a taxa de ju ros”. Sou mem bro da
Co mis são de Orça men to há oito anos nes ta Casa e
sou tes te mu nha de que a Ban ca da do PT ja ma is vo -
tou a ques tão do su pe rá vit pri má rio. O PT di zia: “Su -
pe rá vit é para pa gar ju ros, o que pri vi le gia o ca pi tal in -
ter na ci o nal es pe cu la ti vo. Não va mos vo tar o su pe rá-
vit. O di nhe i ro do su pe rá vit tem que ser apli ca do em
obras so ci a is, em ações que pos sam ge rar em pre-
gos”. Esse era o dis cur so do PT. Fo mos para a ele i-
ção. Res pe i to o Pre si den te Lula, e, em mu i tas ques -
tões, so mos ali a dos do PT no meu Esta do. Na ver da-
de, lá o PT sou eu; se há al guém mais ra di cal, que age 
de for ma mais con cre ta no meu Esta do, so mos nós,
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não é o PT. Tive mais vo tos do que o Pre si den te Lula,
sou o par la men tar mais vo ta do na his tó ria do meu
Esta do, pe las po si ções que te nho as su mi do. Tive
mais vo tos do que o Pre si den te, do que os Se na do-
res, do que os Go ver na do res. Te nho tido uma po si ção
mu i to cla ra quan to a es sas ques tões. Apóio par te das
mu dan ças que o Par ti do dos Tra ba lha do res pro pôs
na ele i ção. Ain da no Go ver no pas sa do, dis cu ti vá ri as
ve zes e era uma voz con tra a co bran ça pre vi den ciá ria
dos ina ti vos, por que con si de ra va uma pro pos ta equi -
vo ca da. Hou ve a ele i ção, e ou vi mos um dis cur so do
PT e um dis cur so do Go ver no. O dis cur so do PT ga -
nhou a ele i ção, le gi ti ma men te. Ha via uma ne ces si da-
de e um an se io de uma for te mu dan ça. Por quê? Por
con ta da es pe ran ça pro vo ca da pelo dis cur so fe i to
para o povo bra si le i ro, pro pon do um re a jus te de 72%
ao ser vi dor pú bli co e mu i tas co i sas mais. O que nos
sur pre en de ago ra? Se V. Exª está sur pre so, ima gi ne
eu, que de ba ti mu i to so bre essa ques tão aqui no Se -
na do. O PT en tra no Go ver no e, num pas se de má gi-
ca, co me ça a di zer que não é pos sí vel mu dar ago ra,
por que te mos uma he ran ça. Essa he ran ça não é de
oito anos – já dis se isso aqui na tri bu na –, mas sim de
qui nhen tos anos. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
tam bém re ce beu uma he ran ça, as sim como o Pre si-
den te Lula, que tam bém de i xa rá uma he ran ça para o
pró xi mo Pre si den te. Te mos que tra ba lhar, ajus tan do a 
Casa, para que essa he ran ça seja me nor. E po dia ter
sido me nor se o PT ti ves se vo ta do a re for ma da Pre vi-
dên cia e uma sé rie de mu dan ças que nós pro pu se-
mos e que o PT não quis vo tar na épo ca e, ago ra,
quer. Sur pre en de-me ago ra abrir o jor nal e sa ber que
o PT está au men tan do ju ros – e não foi esse o dis cur-
so do pas sa do –, que o PT está pro pon do a co bran ça
pre vi den ciá ria dos ina ti vos – e não foi esse o dis cur so
do pas sa do...

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – O PT
não está co bran do isso. V. Exª sabe dis so.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – O PT está
co bran do isso. Tudo isso está na pro pos ta, numa car -
ta en vi a da por José Dir ceu aos Go ver na do res, Se na-
do ra He lo í sa He le na. Vou-lhe for ne cer uma có pia. Tal -
vez o PT de V.Exª não es te ja co bran do isso, mas o PT 
do Go ver no está. Então, são mu dan ças como essa
que pre ci sam ser es cla re ci das. O PT pode que rer as -
su mir que era Opo si ção; que pre ga va algo que não
era re a li da de, que era so nho, uto pia; que tem que lu -
tar pelo so nho, mas que não é pos sí vel con cre ti zá-lo
ago ra. Por tan to, o Lula deve di zer: “Esque çam o que
eu dis se, o que es cre vi, e, ago ra, va mos tra ba lhar na
li nha prag má ti ca, da res pon sa bi li da de. Va mos dar um 
pas so de acor do com cada per na”. Óti mo. Va mos fi car

mu i to fe li zes, por que va mos vo tar al gu mas ques tões
jun tos, nes te ple ná rio. Mas, co bran ça de ina ti vos, não
vo ta rei. Não vo ta ria nes sa ques tão jun to com o Go-
ver no pas sa do, que sa bia dis so. Va mos lu tar pelo re a-
jus te sa la ri al. Hoje, o Go ver no fala em não dar nem os 
4% de au men to ao sa lá rio dos ser vi do res, o que é
pre vis to no Orça men to. E está aí o Sin di ca to pe din do
49% de au men to. Va mos apo i ar essa luta. Se Lula ti -
ves se dito na cam pa nha ele i to ral que ia au men tar ju -
ros, que ia co brar a pre vi dên cia dos apo sen ta dos e
que ia con ti nu ar a po lí ti ca eco nô mi ca de Fer nan do
Hen ri que, eu não es ta ria co bran do ago ra co e rên cia.
Mas o dis cur so não foi esse. O dis cur so foi di fe ren te.
Estou pre o cu pa do, por que per ce bo que o Go ver no
está com mu i ta di fi cul da de de ava li ar to das as áre as.
Está aqui no jor nal O Glo bo: ”Mi nis tro Gra zi a no é de -
cla ra do per so na non gra ta em Re ci fe, na Câ ma ra
Mu ni ci pal”. E isso se dá com os vo tos do PT, pois os
ve re a do res do PT vo ta ram con tra o Gra zi a no. Está
aqui. So mos nós da Opo si ção que es ta mos in ven tan-
do isso? Não. Um Mi nis tro de sas tra do fa lou à im pren-
sa, na Fi esp, o tem plo do ca pi tal no Bra sil, acu san do
os nor des ti nos de se rem a ca u sa da vi o lên cia. Alguns
nor des ti nos até são um pou co mais ra di ca is, como eu
e a Se na do ra He lo í sa He le na, que te mos um san gue
um pou co mais quen te. Mas a ca pa ci da de de ava li a-
ção do Go ver no está per di da em to dos os cam pos.
Está tão per di da a ca pa ci da de de ava li a ção do Go ver-
no, que, on tem, em uma ma té ria do jor nal O Glo bo, o
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no, dis se
que Mar co Ma ci el era um xi i ta ra di cal. Pode-se até di -
zer isso de mim, da Se na do ra He lo í sa He le na – como
já es tão di zen do –, do Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros, que é com ba ti vo. Mas como se pode di zer que o
Se na dor Mar co Ma ci el é um xi i ta? Eu dis se a S. Exª,
in clu si ve, que eu e a Se na do ra He lo í sa He le na ire-
mos ao PSTU e va mos le var o Se na dor Mar co Ma ci el
tam bém.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Si tue a ques tão. O Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te se re fe riu a esse fato para ilus trar a au -
sên cia do Se na dor Mar co Ma ci el no jan tar ofe re ci do.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – É cla ro. Eu
sei dis so. Digo isso por que, quan do as pe ças co me-
çam a se for mar, na ver da de, per ce be mos que o Go -
ver no está um pou co per di do. E eu la men to isso. Eu
es pe ra va que o Pre si den te Lula as su mis se, no dia 1º
de ja ne i ro, com uma pro pos ta con sis ten te, pre pa ra da.
Juro a V. Exªs que acre di tei na que le pro gra ma de te le-
vi são do Duda Men don ça, em que pas sa va aque la
grua mos tran do o povo tra ba lhan do com com pu ta dor,
aque la equi pe de pes so as com pe ten tes, in te li gen tes.
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Acre di tei que aqui lo era para va ler, que ha via uma
pro pos ta de Go ver no, a qual se ria im ple men ta da no
pri me i ro dia. Mas isso não ocor reu. No pri me i ro dia,
au men ta ram os ju ros, que, de po is, fo ram ele va dos
no va men te; de po is, au men ta ram o su pe rá vit, fi ze ram
isso e aqui lo. Tudo isso, en ten do, que i ma a es pe ran ça
do povo bra si le i ro. Os apo sen ta dos que nos es tão as -
sis tin do não vo ta ram no Lula para que ele pas sas se a
co brar de les con tri bu i ção pre vi den ciá ria. O ser vi dor
pú bli co que nos está as sis tin do vo tou no Lula para ter
re a jus te sa la ri al, não ape nas os 4% – e já es tão di -
zen do que só se rão 2,3% de au men to. É esse tipo de
co e rên cia que que ro co brar, por que não que ro que o
Go ver no do Lula caia no des cré di to. Não que ro isso!
Sou opo si ção, va mos bri gar mu i to aqui. Vou jo gar
duro, mas vou jo gar na bola, não na ca ne la. Qu e ro
que o País avan ce com o Lula, como que ro ga nhar a
ele i ção con tra ele da qui a qua tro anos. Mas esse será
um ou tro mo men to. Não va mos jo gar no “quan to pior
me lhor” para ra di ca li zar o País. Pelo con trá rio. Sem -
pre ti ve mos aqui uma re la ção de ami za de, uma re la-
ção fra ter na, com to dos os mem bros da an ti ga Opo si-
ção, que ago ra for mam a base do Go ver no. Eu ia até
de fen der a Se na do ra He lo i sa He le na hoje de umas
de cla ra ções do Pre si den te do PT, José Ge no í no,
mas, como S. Exª aqui che gou, se to car no as sun to,
es ta rei so li dá rio, por que pen so que as co i sas têm que 
ser en ca mi nha das de for ma cu i da do sa. O PT está er -
ran do. Para fa lar no jar gão do fu te bol que o Pre si den-
te gos ta de usar na po lí ti ca, eu di ria que o PT “está pi -
san do na bola”. Te mos que aju dar para que ele não
pise na bola e sim faça gol, por que é dis so que o País
pre ci sa. Mu i to obri ga do pelo apar te.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Agra de ço-lhe, Se na dor Ro me ro Jucá.

Par tin do do fi nal da sua ma ni fes ta ção, eu di ria
que exis tem mu i tas di fe ren ças en tre o Go ver no pas -
sa do, per ver so com o povo bra si le i ro, e o que se ins ta-
lou ago ra. Mas a gran de di fe ren ça é exa ta men te esta:
nós tra ba lha mos a cons tru ção co le ti va. Até os er ros
even tu a is que co me te mos, e ha ve re mos de co me ter,
são fru tos do tra ba lho e da par ti ci pa ção co le ti va.

Este não é um go ver no de pa co tes. Las ti ma vel-
men te nos ha bi tu a mos a ver, num pas sa do mu i to re -
cen te, pa co tes e mais pa co tes se rem in clu si ve mal
em bru lha dos e jo ga dos no colo da po pu la ção bra si le i-
ra na mar ra, sem que a po pu la ção ti ves se opor tu ni da-
de de dis cu tir os as sun tos ne les con ti dos.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Con ce do um apar te ao Se na dor Sibá
Ma cha do.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, em pri me i ro lu gar, pa ra be-
ni zo V. Exª pela che ga da a esta Casa, pelo seu tra ba-
lho, pela sua par ti ci pa ção bri lhan te na cons tru ção da
ali an ça po lí ti ca que re con du ziu o nos so es pa ço po lí ti-
co no Esta do do Acre. Em se gun do lu gar, ain da so bre
o tema, fico im pres si o na do em ver o Se na dor Ro me ro
Jucá, de cer ta for ma, que ren do cul par o PT pe las re -
for mas que não ocor re ram no Go ver no Fer nan do
Hen ri que. Os nú me ros são cla ros: de 513 De pu ta dos
Fe de ra is, o PT con ta va com 60, um pou co mais de
10%. No caso do Se na do, a es ta tís ti ca é mais ou me -
nos a mes ma: oito Se na do res, num to tal de 81. Por -
tan to, fico im pres si o na do por se que rer res pon sa bi li-
zar o PT pela não-apro va ção das re for mas. Não se
pode trans fe rir essa res pon sa bi li da de.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Fa la va-se mu i to no rolo com pres sor.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Eu gos ta ria
de dar uma in for ma ção. O PL nº 9, que é o pro je to le -
gis la ti vo fun da men tal para se de fi nir o mo de lo de pre -
vi dên cia com ple men tar do se tor pú bli co, está há três
anos pa ra do na Câ ma ra por ca u sa da ação de obs tru-
ção dos par ti dos que eram Opo si ção, in clu si ve as
emen das.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – E onde es ta va o rolo com pres sor, Se -
na dor?

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Nes se
de ba te de es pa ço, do di re i to de es pa ço para se fa lar e 
ex por idéi as, não po de mos ser res pon sa bi li za dos pe -
los fa tos ocor ri dos. Mas que ro pa ra be ni zá-lo pela sua
lem bran ça. Em pri me i ro lu gar, as pa la vras do Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te a res pe i to do Se na dor Mar co
Ma ci el fa zi am re fe rên cia à au sên cia de S. Exª em um
jan tar. Ago ra, na TV Se na do, pas sa-se a ima gem de
que S. Exª está sen do cha ma do de xi i ta por seu com -
por ta men to nes ta Casa. Re a fir mo, como já foi dito por 
V. Exª, que que re mos, em to dos os mo men tos, pro-
mo ver um de ba te co le ti vo e par ti ci pa ti vo de toda a so -
ci e da de. Nada de pa co tes ou de de ci sões to ma das de 
cima para ba i xo. Obri ga do.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Sibá Ma -
cha do, pelo apar te...

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, a Mesa in -
for ma que não pre ten de in ter rom per um de ba te tão
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opor tu no, mas V. Exª já ul tra pas sou o tem po em 13
mi nu tos. Peço que V. Exª ba li ze os apar tes e fi na li ze o
seu pro nun ci a men to.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (Blo-
co/PSB – AC) – Sr. Pre si den te, já vou en cer rar.

Qu e ro me re fe rir à tran si ção de go ver no. O pro -
ces so de tran si ção foi che io de sa la ma le ques, che io
de me su ras. Na mi nha ava li a ção pes so al, isso teve
como um dos pro pó si tos mas ca rar, dis far çar aqui lo
que es ta va sen do en tre gue ao fu tu ro go ver no, do
com pa nhe i ro Lula. Há pou co, eu dis se que este País
foi en tre gue che io de nós ata dos: o nó da con cen tra-
ção ab sur da e in de cen te de ren da na mão de pou cos;
o nó da con cen tra ção ab sur da e in de cen te de ter ras
na mão de pou cos; o nó da di fi cul da de que o pe que no
agri cul tor tem para ob ter cré di to para sua ati vi da de,
quan do –- isso era uma re a li da de – ban cos ofi ci a is ro -
la vam o ta pe te ver me lho para que os gran des pro pri e-
tá ri os, os gran des do ca pi tal in gres sas sem nes ses
ban cos e re ti ras sem dali di nhe i ro que, mu i tas ve zes,
ja ma is eram de vol vi dos. O povo bra si le i ro está ci en te
dis so.

Eu dis se que es ta va sur pre so com a pos tu ra da -
que les que, até há pou co tem po, eram go ver no e que, 
ago ra, pro cu ram o cli ma da dis cór dia, jo gan do o povo
bra si le i ro con tra aque les que es tão sin ce ra men te
com pro me ti dos e im bu í dos do pro pó si to de cons tru ir
um Bra sil jus to, um Bra sil fra ter no, um Bra sil em que
pre va le ça a jus ti ça so ci al. Estou sur pre so, mas não
es tou pre o cu pa do, por que te nho cer te za de onde
che ga re mos. Te nho cer te za de que esse País, com o
qual to dos so nha mos há mu i tos anos, está sen do
cons tru í do com a par ti ci pa ção de todo o povo bra si le i-
ro. É isso o que mu i ta gen te não en ten de. O Pre si den-
te Lula está ou vin do a so ci e da de bra si le i ra de di ver-
sas for mas. Sua Exce lên cia ja ma is che ga ria a este
Con gres so Na ci o nal tra zen do pa co tes, sem a dis cus-
são pré via e a par ti ci pa ção da so ci e da de bra si le i ra or -
ga ni za da.

Eu gos ta ria in clu si ve de di zer que con si de ro in -
jus to o que se di zia, por exem plo, do PSDB, que era
um Par ti do que vi via em cima do muro. Cre io que, di -
zen do isso, co me te mos uma gran de in jus ti ça, por que
o PSDB foi um Par ti do que, quan do era Go ver no, des -
ceu do muro e ali ou-se ao gran de ca pi tal, aos es pe cu-
la do res e aos pre da do res des te País.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, re a fir mo o meu
pro pó si to de, ali a do aos com pa nhe i ros que têm uma
his tó ria de luta nos mo vi men tos so ci al e sin di cal, que
so fre ram e mi li ta ram com a po pu la ção bra si le i ra, de
con ti nu ar essa luta. Estou aqui para me unir a es sas
pes so as e a es tes ilus tres re pre sen tan tes do povo

bra si le i ro para que pro mo va mos, sim, com sin ce ri da-
de, com de di ca ção e com res pe i to ao povo bra si le i ro
a sus ten ta ção po lí ti ca do Pre si den te Lula; e, no que
diz res pe i to ao meu Esta do, a sus ten ta ção po lí ti ca do
Go ver na dor Jor ge Vi a na, que, já em um se gun do
man da to, tem o ca ri nho e o res pe i to da po pu la ção
acre a na e de todo o País. Te nho cer te za de que S. Exª 
fará no va men te uma gran de ges tão.

Con vi do as Srªs e os Srs. Se na do res que têm
essa pa i xão, esse com pro mis so com a po pu la ção do
nos so País para que, uni dos, pos sa mos par ti ci par
des te mo men to bo ni to, que se afi gu ra como sen do a
cons tru ção de um País jus to e fra ter no, em que se
pra ti ca a jus ti ça so ci al.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que ria Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Du ci-
o mar Cos ta.

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, Sr. Pre -
si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, é uma sa tis fa ção
mu i to gran de vê-lo à fren te da Pre si dên cia des ta
Casa.

Ape nas para não per der o ra ci o cí nio, Se na dor
Luiz Otá vio, eu gos ta ria de me pro nun ci ar ain da em
re la ção à Vale do Rio Doce. V. Exª, que é pa ra en se
como eu e que co nhe ce mu i to bem a re a li da de do
nos so povo, do povo do Pará, sabe o quan to é im por-
tan te para o povo do Pará ter mos a con di ção de sair
des te per fil de Esta do ape nas ex tra ti vis ta. V. Exª sabe
que a Com pa nhia Vale do Rio Doce tem pri vi lé gi os
fis ca is como ne nhu ma ou tra em pre sa do País, mas o
con ví vio do Pará com a Vale do Rio Doce, ao lon go do 
tem po, não tem sido mu i to fe liz.

A ver da de é que a Dª Ma ria, por exem plo, quan -
do sai de sua casa e vai às ur nas dar o seu voto de
con fi an ça a um Par la men tar, seja ele Se na dor, De pu-
ta do ou Ve re a dor, tem es pe ran ça de que haja uma
mu dan ça em sua si tu a ção.

O povo cla ma por mu dan ças, e os re sul ta dos da
ele i ção pas sa da mos tra ram isso com mu i ta cla re za.
No Esta do do Pará não é di fe ren te. Nós, que per ten-
ce mos ao Nor te, te mos imen sas di fi cul da des para
ala van car a pro du ção de nos sa Re gião. O Pará tem
sido mas sa cra do por po lí ti cas que não per mi tem o
seu de sen vol vi men to, mas, nes ses oito anos, im pri-
miu um novo mo de lo po lí ti co na re gião. Como dis se o
Se na dor Luiz Otá vio, nós fi ze mos o de ver de casa, Sr. 
Pre si den te. Hoje, o Pará tem o or gu lho de di zer que é
um dos cin co Esta dos com me lhor ad mi nis tra ção, e
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sin to-me mu i to fe liz de fa zer par te des se novo con tex-
to.

Te nho a di fí cil mis são de dar ao povo do Pará -
àque las pes so as como a Dª Ma ria, que saiu da sua
casa che ia de es pe ran ça para vo tar no Se na dor Du ci-
o mar ou em ou tros Par la men ta res, na cer te za de que
fa ría mos po lí ti cas jus tas e ne ces sá ri as para o de sen-
vol vi men to do nos so Esta do - o di re i to de re al men te
en con trar o ca mi nho do pro gres so.

É mu i to sim ples para nós, nes te Po der, dis cu tir
as es tra té gi as de um novo Go ver no e as po lí ti cas in -
ter na ci o nal e eco nô mi ca, mas a Dª Ma ria, que sai da
sua casa che ia de es pe ran ça de que a sua vida pos sa
mu dar, quer co i sas ob je ti vas, que a sua si tu a ção me -
lho re, que a es co la para o seu fi lho seja boa e ela te -
nha aten di men to de sa ú de.

No Pará, ini ci a mos uma nova po lí ti ca e, cer ta-
men te, a po pu la ção já con fe riu e ra ti fi cou que es ta-
mos no rumo cer to. Con se gui mos, nes ses oito anos,
com o Go ver no a que hoje se dá con ti nu i da de, fa zer
obras es tru tu ra is para o de sen vol vi men to do Esta do.

Como eu dis se an te ri or men te, o Pará foi mas sa-
cra do por le gis la ções per ver sas, que o co lo ca ram
numa si tu a ção di fe ren te do res tan te da Fe de ra ção.
Um exem plo dis so é a lei, já ci ta da, que de so ne ra os
pro du tos de ex tra ção mi ne ral, dan do um pre ju í zo para 
o nos so povo su pe ri or a R$400 mi lhões, va lor que,
não te nho dú vi da, Sr. Pre si den te, se ria de fun da men-
tal im por tân cia para ala van car a pro du ção no nos so
Esta do.

O povo do Pará não está pe din do ne nhum fa vor,
mas jus ti ça e le gis la ções que lhe dêem os mes mos
di re i tos do res tan te do País. É pre ci so que se diga
isso nes ta Casa, e esse é o pa pel para o qual fui ele i to
Se na dor da Re pú bli ca, hon ran do o nome do povo do
meu Esta do na Câ ma ra Alta do País. A mi nha mis são
é pe dir o apo io dos Srs. e das Srªs Se na do ras para
que re co nhe çam que o Esta do do Pará e a Re gião
Nor te fa zem par te da Fe de ra ção bra si le i ra, e que pre -
ci sa mos, sim, de jus ti ça.

O ma i or exem plo dis so está na in ten ção da
Com pa nhia Vale do Rio Doce, que ex trai os nos sos
mi ne ra is e as nos sas ri que zas, tem be ne fí ci os fis ca is
que ne nhu ma ou tra em pre sa pos sui, mas de i xa ape -
nas o api to do trem para o povo pa ra en se.

Srªs e Srs. Se na do res so mos um úni co País, um 
só Bra sil e não po de mos per mi tir po lí ti cas que dis cri-
mi nem uma par te tão im por tan te da Na ção bra si le i ra,
que dá uma enor me con tri bu i ção para a nos sa ba lan-
ça co mer ci al. O PIB do Pará me re ce res pe i to e con si-
de ra ção, pois a Ama zô nia re pre sen ta qua se 50% do

ter ri tó rio na ci o nal e pre ci sa, sim, de uma aten ção es -
pe ci al do Con gres so.

Sr. Pre si den te, em bo ra eu vá me ins cre ver para
fa zer o meu pri me i ro pro nun ci a men to na ter ça-fe i ra,
eu não po de ria de i xar de apro ve i tar esta opor tu ni da-
de di an te da pro ce den te pre o cu pa ção do Se na dor
Ro me ro Jucá com o au men to dos ju ros. Não te nho
dú vi da de que o seu de se jo é o de que o País en con-
tre o seu ca mi nho, mas tam bém não po de mos per der
de vis ta um pas sa do bem re cen te. O Go ver no pas sa-
do teve oito anos para en con trar o ca mi nho, mas to -
dos sa be mos que não o con se guiu. A sa be do ria po -
pu lar mos trou, nas ur nas, que que ria mu dan ça e não
te nho dú vi da de que, hoje, se está bus can do o ca mi-
nho que foi pro me ti do.

V. Exª, Se na dor Ro me ro Jucá, tem ra zão quan -
do diz que ouve as pro mes sas do Go ver no Lula.
Entre tan to, não po de mos, no iní cio dos nos sos tra ba-
lhos, fa zer uma co bran ça tão ur gen te para que, de
uma hora para ou tra, se jam so lu ci o na dos os pro ble-
mas da eco no mia na ci o nal.

Ao che gar ao Par la men to como Se na dor do
Nor te e neó fi to na po lí ti ca, devo, pri me i ra men te, ter
ca u te la para to mar as ini ci a ti vas cor re tas e, aci ma de
tudo, apren der com meus Pa res, como V. Exª, um Se -
na dor ex pe ri en te e que tem mos tra do gran des ser vi-
ços – tan to que a sa be do ria po pu lar o re con du ziu a
esta Casa na con di ção de Se na dor mais vo ta do no
seu Esta do.

Por tan to, en ten do que é pre ci so, sim, ter a ca u-
te la ne ces sá ria e pos sa mos, as sim, acre di tar que,
den tro de um cur to es pa ço de tem po, te re mos cum -
pri das as pro mes sas que fo ram fe i tas em cam pa nha.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Du ci o mar Cos ta, V. Exª me con ce de ria um
apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Com sa tis fa ção, con ce do o apar te ao Se na dor João
Ca pi be ri be, do Ama pá.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) – Se -
na dor Du ci o mar Cos ta, V. Exª co me çou o dis cur so
tra tan do de uma ques tão fun da men tal para a so ci e-
da de bra si le i ra. A tra gé dia da so ci e da de bra si le i ra é a
con cen tra ção de ren da e a bru tal de si gual da de so ci al.
V. Exª le van tou uma ques tão que vai nos per mi tir fa zer
um exer cí cio – e cre io que to dos de va mos fazê-lo
para con tri bu ir com a mu dan ça do nos so País – de
iden ti fi ca ção das ca u sas das de si gual da des so ci a is,
da con cen tra ção de ren da nas mãos de tão pou cos e
na ex tre ma mi sé ria que ain da vi ve mos no nos so País, 
um País ri quís si mo, com um PIB si tu a do en tre os dez
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ma i o res do pla ne ta. Uma das ca u sas V. Exª aca ba de
iden ti fi car: que é o pri vi lé gio fis cal da Com pa nhia Vale 
do Rio Doce. Isso sig ni fi ca trans fe rên cia de ren da dos
po bres para os ri cos. Uma ou tra ca u sa de trans fe rên-
cia de ren da dos po bres para os ri cos é o sub sí dio da
ener gia elé tri ca para pro du ção de ener gia em bar ra
de alu mí nio, no Pará. Esse alu mí nio em bar ra é ex por-
ta do, com pou quís si mo va lor agre ga do, para o Ja pão.
E lá, en tão, é des do bra da a ca de ia pro du ti va des se
mi ne ral, que te mos em abun dân cia – e a ener gia é
sub si di a da pelo con tri bu in te bra si le i ro. Uma ou tra fon -
te de trans fe rên cia de ren da dos po bres para os ri cos
são as po lí ti cas de in cen ti vos, que nós, na Ama zô nia,
co nhe ce mos. Ao lon go de mu i tos anos, es sas po lí ti-
cas de in cen ti vos sig ni fi cam re nún cia fis cal, sig ni fi-
cam trans fe rên cia de pos si bi li da de de po lí ti cas so ci a-
is e de po lí ti cas pú bli cas in clu si vas para as mãos de
gru pos das eli tes, seja da Ama zô nia ou do Nor des te
como no caso da Su dam ou da Su de ne. Essas po lí ti-
cas pre ci sam ser re vis tas para que nós, en tão, pos sa-
mos ope rar com uma re dis tri bu i ção da ri que za pro du-
zi da por to dos nós. V. Exª as iden ti fi ca na Vale, as
iden ti fi ca na pro du ção das em pre sas que tra ba lham o 
alu mí nio, nós as iden ti fi ca mos no sub sí dio e, tam-
bém, em am plos se to res da so ci e da de que não pa-
gam im pos tos. O ex-Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral
deu uma de cla ra ção aber ta nas emis so ras de te le vi-
são para que to dos ou vis sem no sen ti do de que para
cada real ar re ca da do tem um so ne ga do. Nós in sis ti-
mos mu i to nas re for mas. Há re for ma quan do a casa
está ca in do, está aos pe da ços. Mas eu acho que há
al gu mas ques tões que po dem ser le van ta das como,
por exem plo, a ges tão de to das es sas po lí ti cas e tam -
bém a ges tão dos re cur sos que po dem ser ar re ca da-
dos. Por tan to, no bre Se na dor, eu me pro po nho – na
nos sa Re gião a con cen tra ção de ren da é mu i to ele va-
da, per den do só para o Nor des te – que, em cada dis -
cur so pro fe ri do nes ta Casa, nós iden ti fi que mos os
me ca nis mos de trans fe rên cia de ren da dos po bres
para os ri cos para que pos sa mos, en tão, apre sen tar
so lu ções para des con cen trar e me lho rar a vida de to -
dos os bra si le i ros. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, e o in si ro ao meu pro-
nun ci a men to que, com cer te za, irá en ri que cê-lo.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi ta-me
V. Exª um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá. 

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Se na dor Du ci o mar Cos ta, eu não po de ria per der a
opor tu ni da de de, ao co men tar o dis cur so de V. Exª, fa -

zer um re gis tro que con si de ro im por tan te. Pri me i ro di -
zer que os ar gu men tos de V. Exª, na ver da de, re for-
çam as mi nhas co lo ca ções. V. Exª aca bou de di zer
que o povo bra si le i ro vo tou para mu dar o mo de lo eco -
nô mi co. O povo bra si le i ro não quer esse mo de lo, quer
um ou tro. O que es ta mos di zen do aqui? Que es ta mos
es pe ran do e co bran do que o Lula pro po nha um ou tro
mo de lo eco nô mi co. Não adi an ta au men tar a taxa de
ju ros, não adi an ta au men tar o su pe rá vit. Eu que ro
apo i ar ou tro tipo de me di da! Eu que ro que o Go ver no
do Lula te nha a co ra gem de mu dar! O medo não pode 
ser o ven ce dor des sa dis pu ta com a es pe ran ça. A es -
pe ran ça tem que ven cer o medo. E o que es ta mos
ven do é que den tro do Go ver no o medo está ven cen-
do a es pe ran ça. Vou dar dois exem plo, aqui, rá pi dos,
usan do duas co lo ca ções, de dois Se na do res: o Se na-
dor Ge ral do Mes qui ta dis se, aqui, tex tu al men te que o
PSDB não es ta va no muro; que o PSDB des ceu do
muro e se jun tou ao ca pi tal in ter na ci o nal es pe cu la ti vo.
Pois bem: o que está fa zen do o Go ver no Lula? O Go -
ver no Lula está am pli an do a con di ção de pa ga men to
des se juro do ca pi tal es pe cu la ti vo. E mais do que isso: 
se for mos ver a ori en ta ção do Ban co Cen tral. Eu juro
que eu es pe ra va que, de po is de todo o dis cur so do
PT, a di re ção do Ban co Cen tral não fos se a que es ti-
ves se aí. Eu acha va que o Pre si den te Lula iria con vi-
dar, por exem plo, o pre si den te do Ban co da Albâ nia,
que ti nha uma iden ti da de ide o ló gi ca ma i or com o dis -
cur so do PT. Não, con vi dou o pre si den te do Ban co de
Bos ton! Foi uma cri se aqui den tro. Não va mos aqui re -
to mar o as sun to, mas foi o pre si den te do Ban co de
Bos ton, aliás, do PSDB. Isso mos tra que, na ver da de,
as si tu a ções são in co e ren tes. A co lo ca ção do Se na-
dor João Ca pi be ri be: te mos que lu tar pe las de si gual-
da des re gi o na is? Te mos. O que o Go ver no do Lula
fez? Con tin gen ci ou em 90% o or ça men to do Mi nis té-
rio da Inte gra ção, que é o or ça men to en car re ga do de
in ves tir para com ba ter as de si gual da des re gi o na is. É
isso o que eu não en ten do! V. Exª sabe, e to dos nós
sa be mos aqui, o quan to é im por tan te para os Esta dos
po bres o or ça men to da SEDU, do Mi nis té rio da Inte -
gra ção, e tan tas co i sas mais. Os Esta dos ri cos não
de pen dem de ver bas fe de ra is para fa zer obras não.
Os nos sos Esta dos de pen dem. Eu acom pa nhei, aqui, 
o tra ta men to que o Go ver na dor do Acre re ce beu do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que com re cur sos e obras
para se rem fe i tas lá. Então, nós pre ci sa mos ter es ses
re cur sos li be ra dos. Te mos que ge rar em pre gos. Não
es ta mos dis cu tin do, aqui, o mo de lo eco nô mi co. A dis -
cus são do mo de lo foi num ou tro mo men to, foi na ele i-
ção. Essa já é uma dis cus são pre té ri ta. O mo de lo do
dis cur so do PT já foi ven ce dor. O que que re mos ago -
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ra? Que seja im ple men ta do. Nós va mos aju dar. Eu
sou Pre si den te da Co mis são de Assun tos So ci a is e
se rei um par ce i ro fun da men tal na dis cus são da re for-
ma da Pre vi dên cia, na dis cus são da le gis la ção tra ba-
lhis ta, na dis cus são do meio am bi en te, a si tu a ção dos 
tran gê ni cos – que nem o pró prio Go ver no se en ten de,
por que o Mi nis tro da Agri cul tu ra tem uma po si ção e a
Mi nis tra do Meio Ambi en te tem ou tra - va mos aju dar a 
de ba ter e a es cla re cer essa ques tão –, na ques tão in -
dí ge na, na ques tão dos pro gra mas so ci a is. La men to
essa si tu a ção que o Mi nis tro Gra zi a no está vi ven do,
por que acho que atra pa lha a exe cu ção do pro gra ma.
Não de vi am ter fa la do o que fa la ram. Mas, tudo bem.
Acho que é ruim para o re sul ta do do tra ba lho. Então,
não es ta mos aqui fa zen do em ba te ide o ló gi co nem
em ba te de mo de lo. Isso já se dis cu tiu e o povo bra si-
le i ro já to mou a de ci são, à qual eu res pe i to como po lí-
ti co. Pen so que o povo bra si le i ro quer algo di fe ren te
do que o Go ver no Lula está fa zen do. Pre o cu pa-me o
Go ver no Lula fa zer o que está fa zen do, por que isso
“que i ma” a es pe ran ça do povo bra si le i ro e aí as mu -
dan ças se rão mu i to mais di fí ce is de fa zer. E, nes se
pon to, que ro aju dar a fa zer as mu dan ças. Mu i to obri -
ga do.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Se na dor Ro me ro Jucá, não te nho ne nhu ma dú vi da
de que, pelo pro nun ci a men to de V. Exª, o Go ver no
Lula vai ter um gran de par ce i ro nes ta Casa, que é V.
Exª. Acre di to que é ape nas uma ques tão de sin to nia
de tem po, por que V. Exª aca ba de con fir mar que vai
apo i ar as re for mas e as me di das que o Go ver no Lula
está se pro pon do a fa zer.

Fico mu i to fe liz, por que fi cou bem en ten di do que 
não es tou aqui de fen den do a taxa de ju ros, mu i to me -
nos o Pre si den te Lula a está de fen den do. Ape nas
essa si tu a ção já exis tia e não se ria de for ma al gu ma
opor tu no to mar uma ini ci a ti va pre ci pi ta da. E V. Exª
está en ten den do isso, e te nho cer te za de que vai ser
um gran de par ce i ro na cons tru ção des se novo mo de-
lo para o Bra sil.

Pa ra béns, Se na dor Ro me ro Jucá.
O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Du ci-

o mar Cos ta, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –

Con ce do o apar te ao Se na dor Luiz Otá vio.
O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Du ci-

o mar Cos ta, V. Exª traz na ma nhã des ta sex ta-fe i ra
um as sun to que é mu i to im por tan te para o Bra sil, prin -
ci pal men te para o Esta do do Pará. Mas é bom re a fir-
mar que, por ser im por tan te para o Bra sil, o Esta do do 
Pará é su pe ra vi tá rio na ba lan ça co mer ci al, como já foi 

dito aqui, há mais de uma dé ca da. Por tan to, esse re -
sul ta do é mu i to im por tan te para o Pais: US$ 2 bi-
lhões/ano foi, ao lon go des se pe río do, o su pe rá vit to -
tal do Bra sil. Tra ta-se de um as pec to mu i to im por tan te
para o Bra sil e mu i to mais ain da para o Pará, por que a 
ver ti ca li za ção mi ne rá ria ge ra rá em pre gos e dará con -
di ções para o au men to da ren da. Pas sa re mos tam-
bém a par ti ci par do re sul ta do da pro du ção mi ne ral.
Ou seja, não só a ex tra ção mi ne rá ria, mas tam bém a
ver ti ca li za ção nos dará con di ções de par ti ci par de ou -
tros mer ca dos e de au men tar a nos sa con di ção de
Esta do ex por ta dor. E os grãos, com cer te za, como foi
co lo ca do nes ta ma nhã, são a so lu ção para o País e
para o mun do, e, com re la ção ao Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va, da rão su por te e sus ten ta ção ao seu
go ver no no com ba te à fome. Com cer te za, o pro nun-
ci a men to de V. Exª, nes ta ma nhã, nos dá tran qüi li da-
de e o re co nhe ci men to de sua ca pa ci da de e com pe-
tên cia de re pre sen tar o nos so Esta do.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Obri ga do, Se na dor Luiz Otá vio, pelo apar te.

Che go a esta Casa che io de es pe ran ça. Espe -
ran ça de que o Se na do da Re pú bli ca e o novo Go ver-
no pos sam re al men te re co nhe cer a re gião ama zô ni ca
e o Pará como mem bros da Fe de ra ção. Como eu dis -
se an te ri or men te, nes ses oito anos, o Pará fez o de-
ver de casa e re a li zou obras es tru tu ra is para o seu de -
sen vol vi men to. Pre ci sa mos da par ce ria de V. Exªs e
da com pre en são do Pre si den te Lula para que tam-
bém obras fe de ra is den tro do Esta do do Pará, como o 
caso da Tran sa ma zô ni ca, da hi dro via, que é im por-
tan te para o nos so Esta do, e da es tra da San ta-
rém–Cu i a bá, que são ei xos de ter mi nan tes para o de -
sen vol vi men to do nos so Esta do, se jam con clu í das.
Te nho cer te za de que po de rei con tar com o apo io de
meus Pa res, das Srªs e dos Srs. Se na do res e, sem
dú vi da al gu ma, com a sen si bi li da de do novo Go ver no,
que me re ce de nos sa par te a com pre en são de que
está bem-in ten ci o na do e de que dará a di re ção cor re-
ta para este País.

Aci ma de tudo, pre ci sa mos ter a cons ciên cia de
que o Go ver no so zi nho não faz as mu dan ças ne ces-
sá ri as de que o País pre ci sa. É ne ces sá ria, sim, a
com pre en são dos Se na do res, dos De pu ta dos, da so -
ci e da de, por que este País pre ci sa ser cons tru í do com 
a par ti ci pa ção de to dos os seg men tos so ci a is. Te nho
cer te za ab so lu ta de que o Bra sil se or gu lha rá de sua
clas se po lí ti ca – é uma ques tão de tem po. Como dis -
se ao Se na dor Ro me ro Jucá, pre ci sa mos dar opor tu-
ni da de para en con trar o ver da de i ro ca mi nho que, ao
lon go dos úl ti mos oito anos, não con se gui mos. Mas
ago ra te mos a opor tu ni da de, e o povo bra si le i ro de -
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mons trou isso nas ur nas, com o voto, e não ca be ria a
nós con tra ri ar a sa be do ria po pu lar.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor Du ci o mar Cos ta, a Pre si dên cia agra -
de ce as pa la vras ge ne ro sas de V. Exª com re la ção a
este Par la men tar.

Con vi do o Se na dor Luiz Otá vio para as su mir a
Pre si dên cia a fim de que eu pos sa fa zer o meu pro-
nun ci a men to.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre sid ne te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, do
PSDB do Esta do do To can tins.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro con ti nu ar a dis cus são so bre a con cen tra ção de
ren da, as de si gual da des re gi o na is e so bre aque les
que pa gam um pre ço ma i or com re la ção a es sas dis -
tor ções.

Sr. Pre si den te, es ta mos nos apro xi man do de
mo men tos im por tan tes da vida na ci o nal. Com re la ção
à dis cus são da re for ma tri bu tá ria, vejo que há uma
pri me i ra pre o cu pa ção, que diz res pe i to à ins ti tu i ção
do im pos to so bre o va lor agre ga do, que re pre sen ta rá
um gran de avan ço para a so ci e da de bra si le i ra. Mas,
ao ver essa ques tão ser abor da da sob a óti ca de dar
aos Esta dos con su mi do res a dis tri bu i ção ma i or dos
im pos tos re co lhi dos, isso me pre o cu pa pro fun da men-
te, por que sa i re mos de um mo de lo que ge rou to das
es sas dis tor ções para en trar num ou tro ain da mais
con cen tra dor.

Há hoje aqui uma pre do mi nân cia de re pre sen-
tan tes dos Esta dos das re giões Nor te e Nor des te. É
im por tan te que nós, que so mos as ma i o res ví ti mas
des se pro ces so, es te ja mos aten tos a essa dis cus são,
por que, se for mos re dis tri bu ir as ren das ad vin das dos 
im pos tos, que tan to sa cri fi cam a ca de ia pro du ti va, os
nos sos em pre sá ri os, os pe que nos em pre sá ri os, a po -
pu la ção em ge ral, e des ti nar es ses re cur sos para os
gran des cen tros con su mi do res, te re mos, no va men te,
os Esta dos do Su des te, re gião à qual me re fi ro sem -
pre como o Bra sil que ain da pre ce de seu des co bri-
men to, ou seja, ao Bra sil do Tra ta do de Tor de si lhas,
que foi di vi di do por uma li nha ima gi ná ria.

Sr. Pre si den te, atu al men te ain da há dois ter ços
da po pu la ção bra si le i ra vi ven do em um ter ço do ter ri-

tó rio na ci o nal, e 90% do or ça men to pú bli co bra si le i ro
são des ti na dos às po pu la ções que vi vem no su des te
li to râ neo, ou seja, às po pu la ções que vi vem nos gran -
des cen tros como Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo. Essa
par te do ter ri tó rio na ci o nal é im por tan te, sem dú vi da
al gu ma. Con tu do, essa si tu a ção gera o ra ci o cí nio –
que não é raro ou vir – de que as ri que zas bra si le i ras
es tão mal-dis tri bu í das, de que es tão em re giões pou -
co ha bi ta das.

Eu di ria exa ta men te o con trá rio, Sr. Pre si den te.
Pen so que es ta mos ocu pan do mu i to mal o ter ri tó rio
bra si le i ro. Na re gião Nor te, onde está lo ca li za do o To-
can tins, há pou co mais de qua tro ha bi tan tes por qui lô-
me tro qua dra do. Na Ama zô nia, me nos ain da. Os nú -
me ros são se me lhan tes às ta xas de ocu pa ção de mo-
grá fi ca de re giões de sér ti cas, como se hou ves se no
País um aci den te ge o grá fi co gra ve que im pe dis se a
pre sen ça do bra si le i ro na Ama zô nia, no cer ra do, em
nos sa re gião. E isso tem di ver sos efe i tos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quem
paga, tal vez, o pre ço mais caro por essa dis tor ção é a
cri an ça bra si le i ra.Se exis te um mo de lo con cen tra dor,
há me di das de go ver no que pro te gem os be ne fi ciá ri-
os des sa con cen tra ção. Se não, ve ja mos. No iní cio do
meu man da to, fiz um de sa fio a qual quer bra si le i ro: se
de i xar mos um ve í cu lo ad qui ri do no Rio Gran de do Sul 
pa ra do em uma rua da ca pi tal do Esta do do Acre, gra -
ças ao sis te ma uni fi ca do do Re na van, em cin co mi nu-
tos, esse ve í cu lo será iden ti fi ca do por um agen te do
De tran, da Po lí cia Mi li tar ou da Po lí cia Ci vil. A ori gem
será pes qui sa da e, de ime di a to, se rão apre sen ta dos
o nome do fa bri can te, o nú me ro do chas si, os no mes
dos su ces si vos pro pri e tá ri os, ou seja, todo o his tó ri co
da que le ve í cu lo.

Mas, em re la ção a uma cri an ça aban do na da
nas ruas de qual quer Esta do bra si le i ro, é trá gi co, é
cru el. A cri an ça lá per ma ne ce sem ser abor da da, sem 
ter in ves ti ga da sua ori gem, seu pas sa do, de onde
veio e como vai. Esse não é um pro ble ma de cada
Esta do. Tra ta-se de um pro ble ma na ci o nal. Ti ve mos o
cu i da do de fa zer o Re na van, sa be mos como pro te ger
a pro pri e da de de um ve í cu lo au to mo tor, mas não fo -
mos ca pa zes ain da, a par tir do nas ci men to de uma
cri an ça, de ge rar um sis te ma que per mi ta acom pa-
nhar a cri an ça bra si le i ra, que per ma ne ce, em gran de
par te, aban do na da nas ruas das nos sas ca pi ta is.

Sr. Pre si den te, não que ro ofe re cer como so lu-
ção um exem plo pes so al. Tive o pri vi lé gio, o pra zer,
de en con trar nas ruas de Bra sí lia o pe que no Gu i lher-
me, meu fi lho, que tem nove anos de ida de. Das ruas
o ti rei, vive co mi go há nove anos e é uma bên ção que
te nho. Há mais de 10 dias mora co mi go, em mi nha re -
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si dên cia, ou tra cri an ça, de 12 anos, cha ma da Eci a ne,
que tam bém en con trei nas ruas de Bra sí lia. Jo vem,
sub nu tri da, eu a co nhe ci na por ta de um es ta be le ci-
men to co mer ci al em Bra sí lia. Qu an do pas sa va por lá,
de vez em quan do, con vi da va-a para al mo çar, con ver-
sa va so bre sua vida. Des co bri que a mãe ha via mor ri-
do no par to e que do pai ela nun ca ti ve ra no tí cia; fora
tra zi da para Bra sí lia por uma fa mí lia que vive numa in -
va são. Fiz-lhe, en tão, o con vi te – fui aos seus res pon-
sá ve is – para que vi es se à mi nha casa, a fim de que
pu des se re ce ber o que dou aos meus fi lhos, uma es -
co la em tem po in te gral. Nos fi na is de se ma na, eu a
de vol vo à fa mí lia que a ado tou. Ela ha bi ta um dos
quar tos da mi nha re si dên cia, di vi de o dia-a-dia com
meus fi lhos, que, sem mu i ta di fi cul da de, ab sor vem
essa si tu a ção, en ten den do que isso não re sol ve o
pro ble ma na ci o nal, mas, pelo me nos, faz-me sen tir
um pou co me lhor na mi nha con di ção hu ma na.

Ou vir o re la to des sas cri an ças é al gu ma co i sa
que dói mu i to. É pre ci so não per der mos a ca pa ci da de
de nos in dig nar com essa si tu a ção.

O sis te ma ban cá rio na ci o nal está-se aper fe i ço-
an do na luta con tra a vi o lên cia. Há de le ga ci as es pe ci-
a li za das na de fe sa do pa tri mô nio, ou seja, em as sal-
tos a ban cos. Hoje, exis tem ae ro na ves da mo da li da de
do he li cóp te ro, que le van tam vôo, cedo, pela ma nhã,
atin gem ní ve is que não são iden ti fi cá ve is pela po pu la-
ção e pas sam a mo ni to rar as agên ci as ban cá ri as.
Ocor ri do um as sal to, eles acom pa nham o car ro aon -
de for, 24 ho ras por dia. Des co bri ram, re cen te men te,
que o pro du to dos rou bos es ta va sen do di vi di do en tre
po li ci a is ci vis. To dos fo ram iden ti fi ca dos, o pro ble ma
foi efe ti va men te re sol vi do, le va do à jus ti ça, e as pro vi-
dên ci as fo ram to ma das. Isso é fe i to para pro te ger os
ban cos. Tra ta-se de uma me di da de au to pro te ção do
sis te ma ban cá rio, que não é paga com di nhe i ro pú bli-
co, que iden ti fi ca o cri me e per mi te a pu ni ção dos cul -
pa dos.

A cri an ça bra si le i ra, Sr. Pre si den te, no bres Pa -
res, não tem nada pa re ci do. E eu po de ria dar ou tros
exem plos.

O Sr. João Ri be i ro (PFL – TO) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Com mu i ta hon ra, con ce de rei, em bre ve, o
apar te a V. Exª, Se na dor João Ri be i ro, que aca ba de
che gar a esta Casa e co nhe ce tão bem os pro ble mas
da nos sa re gião aos qua is es tou me re fe rin do.

Vou um pou co além. Como mo ra do res des ta
bela Bra sí lia, a ci da de com a mais alta ren da per ca -
pi ta des te País, se es ti ver mos in co mo da dos com um

cão aban do na do nas ruas, po de re mos con tar com
um ser vi ço de pro te ção ani mal, den tro da Se cre ta ria
de Sa ú de; há um nú me ro para o qual po de mos li gar.
No caso do ca chor ro aban do na do, exis te a cha ma da
“car ro ci nha”. Ve í cu los equi pa dos, pre pa ra dos, téc ni-
cos e ve te ri ná ri os pro ce dem à bus ca do ani mal, que
será re co lhi do, va ci na do e per ma ne ce rá no ca ti ve i ro
por um tem po, até que o pro pri e tá rio o pro cu re. Se
não hou ver pos si bi li da de de re cu pe ra ção, ele será
aba ti do a bem da sa ú de pú bli ca.

Há tam bém, em to dos os Esta dos, ser vi ços de
pro te ção a ani ma is em ex tin ção, pa tro ci na dos pelo
Po der Pú bli co ou por ONGs. Sr. Pre si den te, ape sar de 
toda a di fi cul da de da abor da gem do tema des sa ma -
ne i ra, quem está em ex tin ção nes te País é a in fân cia,
que, pre ju di ca da no seu pri me i ro mo men to, é um qua -
dro ir re cu pe rá vel.

Por oca sião da for ma ção do lago de Pal mas, ob -
ser vei que a co mu ni da de se or ga ni zou na bus ca dos
ani ma is que se ri am ame a ça dos com a che ga da das
águas. Com isso, fo ram sal vas di ver sas es pé ci es.

Eu me sin to um pou co mais tran qüi lo, por que
exis te, no Esta do do To can tins, há qua tor ze anos, um
pro gra ma de no mi na do Pi o ne i ros Mi rins do Esta do do
To can tins, que aco lhe cri an ças em to dos os Mu ni cí pi-
os; são 40 mil no ter ri tó rio to can ti nen se. Se es ses nú -
me ros fos sem tra du zi dos para a Na ção, al guns mi -
lhões de cri an ças, no Bra sil, es ta ri am abri ga das num
pro gra ma es pe cí fi co. Elas são re ce bi das, ma tri cu la-
das na es co la pú bli ca; re for ço es co lar lhes é ofe re ci do
em pe río do di fe ren te da que le em que es tu dam, ma tu-
ti no ou ves per ti no. As cri an ças não re ce bem uma ces -
ta bá si ca, por que, com pra da nas gran des cen tra is,
ela gera di ver sas dis tor ções, cor rup ção, apo dre ci-
men to de mer ca do ri as, pro ble mas de ma nu ten ção,
mas o di nhe i ro é en ca mi nha do ao Mu ni cí pio, e com
ele elas po dem com prar as mer ca do ri as, sem ter que
mos trar nota fis cal – algo que con si de ro uma per ver-
si da de sem pre ce den tes.

Não que ro co lo car-me como um crí ti co do pro -
gra ma Fome Zero. Ao con trá rio, pre ten do fa zer como
a D. Zil da Arns, que, com mu i to mais au to ri da de, com
mu i to mais pas sa do, afir mou que não se po si ci o na rá
como uma mera crí ti ca, mas pro cu ra rá trans for mar e
me lho rar o pro gra ma. Con si de ro essa uma gran de ini -
ci a ti va.

Aliás, como Par la men tar do PSDB, con vic to,
pen so que fi ze mos um gran de Go ver no. Nós nos ali a-
mos ao ca pi tal in ter na ci o nal, con ti nu a mos a pa gar os
ju ros da dí vi da ex ter na, mas isso não será, em mu i to
pou co tem po, ex clu si vi da de nos sa. A di fe ren ça será
fe i ta na dis tri bu i ção do pro du to ar re ca da do, por que a
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ges tão está sen do igual e o será; a res pon sa bi li da de
fis cal não será do PSDB, do Go ver no tu ca no, do Go -
ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so.

Esti ve, on tem, com o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci e
lhe dis se que a en ten dê-lo in co e ren te com aqui lo que
pre gou du ran te sua vida pú bli ca pre fe ri ria con si de-
rá-lo um Mi nis tro lú ci do, res pon sá vel, que está ado-
tan do as me di das per ti nen tes para o mo men to. Ape -
sar da qui lo que pre ga, da qui lo que pro pôs, en ten do
que o Par ti do es te ja im pos si bi li ta do de fa zer mu i to do
que gos ta ria de fa zer. E o de ba te tem que ser le va do
com esse en ten di men to.

A ele i ção é da qui a qua tro anos. Cos tu mo di zer
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que teve oito anos,
por que foi re e le i to com apo io po pu lar, em um pro ces-
so de mo crá ti co. Espe ro que a mes ma opor tu ni da de
seja ofe re ci da. E va mos as sis tir ao de ba te, no qual
pre ten do, sim, ser um crí ti co. Aque le será o mo men to
apro pri a do para dis cu tir mos so bre o que se pro me teu
e se fez, o que se cum priu ou não, e de que for ma.
Mas, des ta tri bu na e nas mi nhas ações como Se na-
dor, na con di ção de Vice-Pre si den te des ta Casa,
como re pre sen tan te do meu Esta do, não me ne ga rei
a vo tar a fa vor do que pos si vel men te en ver go nha rá
al guns, como, por exem plo, a ta xa ção dos ina ti vos, a
mu dan ça do mo de lo da Pre vi dên cia. Alguns Se na do-
res te rão di fi cul da de de fazê-lo. 

A Sra He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Mas os 
ina ti vos não se rão ta xa dos!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Bem, Se na do ra He lo i sa He le na, não te nho
uma bola de cris tal, mas já ouvi do Mi nis tro da Pre vi-
dên cia e do Go ver no que há ne ces si da de de ta xar os
ina ti vos. Isso está pu bli ca do nas pá gi nas dos jor na is.
Mas não pre ten do fa zer esse de ba te. Enten do que, a
exem plo do que foi fe i to na Ingla ter ra, uma pro fun da
mu dan ça no sis te ma pre vi den ciá rio terá de ocor rer
du ran te este Go ver no, que foi ele i to com essa mis são.
Ain da que seja uma me di da im po pu lar, te re mos de
mu dar a Pre vi dên cia.

Não com par ti lho do dis cur so de que não seja
para mi li ta res, para ju í zes, para Mi nis tros. Não! Não
há como abrir mão de R$6 mil, que são di re i to ad qui ri-
do. Te mos, de um lado, o di re i to ad qui ri do e, do ou tro,
a he ran ça ad qui ri da, que é a da cri an ça na rua. 

Se não con si de ra mos jus to mo di fi car o di re i to
ad qui ri do da que les que têm apo sen ta do ri as de R$6
mil, de R$12 mil, de R$10 mil, mu i to me nos jus to é
ima gi nar que con ti nu a re mos com um mo de lo que
per mi te o aban do no da in fân cia de for ma tão cru el.

Sr. Pre si den te, es tou cons ci en te de que te re mos
que ado tar me di das im po pu la res. O Con gres so terá,
sim, que ser par ce i ro, aten der à con vo ca ção do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, fa zer as trans for ma-
ções, vo tar as re for mas, e es pe ro que não per ca mos
mu i to tem po ao atri bu ir ao Par ti do dos Tra ba lha do res
a in co e rên cia en tre o dis cur so e a prá ti ca. Isso não é,
a meu ver, sa u dá vel. Ha ve rá um mo men to de mo crá ti-
co para isso ser fe i to: o das ele i ções. Den tro des te
Par la men to, pen so que to dos nós de ve mos ten tar
con tri bu ir para o apri mo ra men to do sis te ma.

Sin ce ra men te, com re la ção ao Pro gra ma Fome
Zero, te nho res sal vas em re la ção à ques tão da nota
fis cal, por exem plo. Pen so que isso faz par te de uma
de ter mi na da ini ci a ti va, de um pro gra ma, de um pro je-
to, de uma idéia que vem para ser aper fe i ço a da. Não
é se quer ra zoá vel que se vá es ta be le cer para quem já 
é po bre, mi se rá vel, e está na con di ção de fome que
te nha que apre sen tar nota fis cal para quem quer que
seja, que não pos sa com prar bis co i to re che a do com
cho co la te ou io gur te e que vá ao Esta do di zer o que a
fa mí lia pode fa zer com os mi se rá ve is R$50 pro pos-
tos.

Sr. Pre si den te, o Pro gra ma de Erra di ca ção do
Tra ba lho Infan til, es ta be le ci do no Go ver no pas sa do, é 
mu i to bom e tem cri té ri os e me i os. O Pro gra ma Bol -
sa-Esco la, cuja pa ter ni da de é do Mi nis tro Cris to vam
Bu ar que e que foi ado ta do pelo Go ver no pas sa do, é
um gran de pro gra ma. Esses pro gra mas têm cri té ri os
para se rem exe cu ta dos, já es tão efe ti va men te sen do
pra ti ca dos, e es pe ro que te nham con ti nu i da de, sub si-
di a ri a men te ao Pro gra ma Fome Zero, ao qual da rei
todo o meu apo io.

O Sr. João Ri be i ro (PFL – TO) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Ouço V. Exª.

O Sr. João Ri be i ro (PFL – TO) – Se na dor Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, cum pri men to V. Exª, so bre tu-
do pelo tema que abor da: a ques tão da cri an ça bra si-
le i ra. E cum pri men to-o, tam bém, por ser V. Exª fi lho
de um dos ma i o res es ta dis tas que co nhe ço da his tó-
ria da po lí ti ca bra si le i ra, prin ci pal men te dos que ain da
es tão vi vos, e que go ver nou o Esta do do To can tins
por três ve zes, o ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos. O
pai de V. Exª im plan tou um dos ma i o res pro gra mas
so ci a is des te País, o Pro gra ma dos Pi o ne i ros Mi rins,
a que se re fe riu V. Exª. Qu e ro lem brar que já são 42
mil cri an ças, nos 139 Mu ni cí pi os to can ti nen ses, be-
ne fi ci a das por esse pro gra ma que o Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos de i xou im plan ta do até o dia 31 de de -
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zem bro. Co nhe ce mos mu i to bem o Esta do do To can-
tins e o per cor re mos, so bre tu do, nes sa úl ti ma ele i ção,
em que pude fa zer cam pa nha e ser vo ta do em to dos
os Mu ni cí pi os, jun ta men te com V. Exª, que, por si nal,
foi o nos so co or de na dor e lá fez um ex ce len te tra ba-
lho. Pu de mos cons ta tar que, em cada Mu ni cí pio onde
exis te o Nú cleo dos Pi o ne i ros Mi rins, há uma sa tis fa-
ção, uma ale gria mu i to gran de por par te da que les que 
con se gui ram se ca das trar e par ti ci par des se gran de
pro gra ma. Ain da há pou cos dias, em um jan tar do
Par ti do da Fren te Li be ral, o De pu ta do Vic Pi res, es po-
so da Vice-Go ver na do ra do Pará, Srª Va lé ria, so li ci-
tou-me in for ma ções so bre o Pro gra ma dos Pi o ne i ros
Mi rins. Pres tei-as su per fi ci al men te, e o Sr. De pu ta do
dis se-me que sua es po sa irá ao To can tins por que,
como cu i da rá da área so ci al, de se ja rá im plan tar esse
im por tan te pro gra ma em seu Esta do. É cla ro que te -
re mos mu i to tem po para abor dar esse tema, tan to
quan to ou tros. Mas o que me de i xa pre o cu pa do é
que, la men ta vel men te, mu i tos pais e mu i tas fa mí li as
vi vem da que la ren da mí ni ma, da que la bol sa que V.
Exª aca bou de ci tar, de cer ca de R$65. Mais da me ta-
de dos pi o ne i ros mi rins ou de suas fa mí li as vive com
es ses R$65. Veja a si tu a ção do nos so País e, so bre tu-
do, do nos so Esta do, que tem sido o exem plo, o mo -
de lo para mu i tas co i sas que es tão ocor ren do na ad -
mi nis tra ção pú bli ca. Te mos re al men te, Se na dor, que
nos pre o cu par com isso. Para não in ter rom per o seu
dis cur so – é cla ro que pas sa ría mos mu i to tem po dis -
cu tin do esse tema –, gos ta ria ape nas de lhe pa ra be-
ni zar e di zer que V. Exª abor da o tema com mu i ta pro -
pri e da de, como pou cos nes te País, por que co nhe ce o 
pro ble ma na base, de per to, e aju dou a im plan tar
esse pro gra ma tão im por tan te no To can tins, que é um 
mo de lo a ser se gui do por mu i tos ou tros Esta dos e,
quem sabe, até pelo Go ver no Fe de ral. Pa ra béns!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – No bre Se na dor João Ri be i ro, agra de ço a V.
Exª, meu co le ga de mu i tos anos e lu tas, pelo apar te, o 
qual in cor po ro ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, que ro en cer rar, uma vez que o
meu tem po está es go ta do, agra de cen do a men ção do 
no bre Se na dor João Ri be i ro ao ex-Go ver na dor Si-
que i ra Cam pos, meu pai. Sem dú vi da, Sr. Pre si den te,
te nho uma gran de es pe ran ça de que este Go ver no,
ten do a ori gem que tem o Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, seja, re al men te, de gran des trans for ma ções.

Qu e ro ape nas di zer aos meus Pa res, ao Se na-
dor Ante ro Paes de Bar ros, ao Se na dor Ro me ro Jucá, 
que o Go ver na dor Si que i ra Cam pos é um ci da dão
que não teve opor tu ni da de de fre qüen tar uma es co la.
Re la tou-me ele, numa de ter mi na da opor tu ni da de,

que a úni ca vez em que con se guiu uma vaga na rede
pú bli ca che gou à por ta da es co la, mas, por es tar sem
cal ça dos, teve ver go nha de en trar e re tor nou para
casa. Foi Go ver na dor do Esta do por três ve zes.

O nos so Esta do tem clas si fi ca ção “A” da Se cre-
ta ria do Tesou ro Na ci o nal. Gas ta cer ca de 40% da
sua ar re ca da ção com a fo lha de pa ga men to. O seu
IDH está co lo ca do no meio dos de ma is Esta dos bra si-
le i ros; mais de 13 Esta dos têm ín di ces pi o res, sen do
que o nos so Esta do é o mais novo e tem a se gun da
pior ren da per ca pi ta. Qu an to às ta xas de mor ta li da-
de in fan til, o To can tins está à fren te de mu i tos ou tros
Esta dos. Qu an to ao nú me ro de cri an ças ins cri tas nas
nos sas es co las, es ta mos en tre os pri me i ros. Te mos
um dos me lho res per fis no que diz res pe i to à ca pa ci-
da de de en di vi da men to e um dos me no res com pro-
me ti men tos com dí vi das.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, é um tra ba lho do povo
do nos so Esta do, que teve à fren te o Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos, que não é eco no mis ta, não tem uma
for ma ção em ad mi nis tra ção pú bli ca, mas que é tido
como um ad mi nis tra dor duro, que en se jou ao To can-
tins uma das ma i o res ma lhas viá ri as, o ma i or nú me ro
de qui lô me tros de as fal tos no vos cons tru í dos por um
Go ver no de Esta do, prin ci pal men te se le va da em
con si de ra ção a sua ar re ca da ção.

Com isso, Sr. Pre si den te, es pe ro que pos sa mos
apro fun dar o de ba te da re for ma tri bu tá ria e que, prin -
ci pal men te, jun to com o de ba te do Pro gra ma Fome
Zero, pos sa mos efe ti va men te dis cu tir a ques tão da
cri an ça, que é a ma i or ví ti ma da con cen tra ção de ri -
que zas e do mo de lo con cen tra dor das de si gual da des
re gi o na is, que não é cul pa do Go ver no pas sa do, não
é cul pa do Go ver no que ago ra as su miu, mas que é,
sem dú vi da al gu ma, um de sa fio para to dos nós.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) – V.
Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Para não de i xar de ter a con tri bu i ção no meu
pro nun ci a men to, de se jo ou vir o Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros. Em se gui da, da rei por en cer ra das as mi -
nhas pa la vras.

O Sr. Ante ro Paes de Bar ros (PSDB – MT) –
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, ra pi da men te,
cum pri men to-o pela qua li da de do pro nun ci a men to de 
V. Exª. Enten de mos que as re for mas são ur gen tes,
ina diá ve is e ne ces sá ri as para o Bra sil. A po si ção do
PSDB, pelo fato de ter per di do as ele i ções, não vai se
al te rar, o Par ti do tem cla ra men te de fi ni do uma po si-
ção fa vo rá vel às re for mas. Esta Casa é re pre sen ta ti va
dos Esta dos bra si le i ros. O Se na dor re pre sen ta o
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Esta do. De ve mos ter al gu mas pre o cu pa ções com re -
la ção a essa ques tão da re for ma. Já leio e ouço hoje
no no ti ciá rio a res pe i to da re u nião dos Go ver na do res
com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va que uma
das for mas se ria cri ar um im pos to para subs ti tu ir o
ICMS. Há um di ag nós ti co de que al guns Esta dos per -
de ri am, mas que po de ri am con tar com um fun do de
com pen sa ção. Não te mos no Bra sil uma boa his tó ria
com re la ção aos fun dos de com pen sa ção. Qu an do o
Esta do de Mato Gros so foi di vi di do em Mato Gros so e 
Mato Gros so do Sul, foi edi ta da uma lei de di vi são se -
gun do a qual a União re pas sa ria re cur sos aos dois
Esta dos. Re pas sou du ran te um pe río do, de i xan do de
fazê-lo em ou tro, e isso não foi cum pri do. A Lei Kan dir
de so ne rou todo o se tor da pro du ção pri má ria – nós
não en ten de mos que deva ha ver um re tor no à tri bu ta-
ção da soja e dos pro du tos pri má ri os bra si le i ros –, foi
cri a do um fun do de com pen sa ção, que vi go rou du ran-
te um tem po, mas os Esta dos per de ram ni ti da men te
ar re ca da ção. A ques tão dos cen tros de con su mo, da
tri bu ta ção onde se con so me, apro fun da rá as de si-
gual da des re gi o na is. São con ce i tos pre li mi na res que
es tão co lo ca dos e que vão pre ci sar ser re vis tos. Te -
ría mos de tra ba lhar a de so ne ra ção, o apo io ao se tor
pro du ti vo e a des cen tra li za ção dos re cur sos. Na re for-
ma tri bu tá ria, pre ci sa mos ter ca pa ci da de de ar ti cu la-
ção aqui no Con gres so Na ci o nal. Nes se sen ti do, nós,
do Cen tro-Oes te, es ta mos nos or ga ni zan do no sen ti-
do de cons tru ir aqui, no Con gres so Na ci o nal, a Ban -
ca da do Cen tro-Oes te, bus can do que a re for ma con -
tem ple, além da de so ne ra ção do se tor pro du ti vo,
mais re cur sos para os Esta dos e Mu ni cí pi os bra si le i-
ros. Qu e re mos pre fe i tos e go ver na do res, não que re-
mos pe din tes. Qu e re mos au to no mia para que os
Esta dos e os Mu ni cí pi os pos sam so bre vi ver. Por tan-
to, cum pri men to V. Exª por tra zer para de ba te po si-
ções pre li mi na res com re la ção à re for ma tri bu tá ria.
Pa ra béns pela qua li da de do pro nun ci a men to de V.
Exª!

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ante ro Paes de Bar -
ros.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª me con ce de um
apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, vou ser rá pi do, mas não
po de ria de i xar de me jun tar à voz de V. Exª ao re co-
nhe cer o pro fí cuo tra ba lho do Go ver na dor de To can-
tins, Si que i ra Cam pos. O Go ver na dor foi exem plo de

tra ba lho e de im ple men ta ção de um Esta do. Eu di ria,
até com uma pon ta de ci ú mes, que gos ta ria mu i to que 
o Go ver na dor Si que i ra Cam pos ti ves se sido Go ver-
na dor do meu Esta do de Ro ra i ma, por que cons tru iu
um Esta do mo de lar, de li vre ini ci a ti va, de vi são so ci al
e de com pro mis so com o fu tu ro, e os da dos apre sen-
ta dos por V. Exª são in ques ti o ná ve is. Não que ro me
es ten der, por que o tem po já se es go tou, mas gos ta ria
de apro ve i tar a opor tu ni da de para ren der a V. Exª, ao
Esta do de To can tins e ao Go ver na dor Si que i ra Cam -
pos a nos sa ho me na gem, pe din do que trans mi ta a
ele o nos so ca ri nho e a nos sa sa u da de. Diga-lhe que
apa re ça de vez em quan do aqui no Se na do para en si-
nar a to dos nós um pou co do mi la gre que con se guiu
fa zer no To can tins. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço, Sr. Pre si den te, a be ne vo lên cia da
Mesa e as pa la vras ge ne ro sas do Se na dor Ro me ro
Jucá. Re tri buo, di zen do que o Esta do do Tocan tins,
par ti cu lar men te a ci da de de Pal mas, se sen ti ria mu i to
hon ra do em ter tam bém uma Pre fe i ta, como te mos a
Pre fe i ta Nil mar Ruiz, com os re sul ta dos e o exem plo
da Pre fe i ta Te re za Jucá, que tan to or gu lho dá ao povo 
do seu Esta do.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo
Sr. Lu ci o mar Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Du ci o mar Cos ta) – Com a 
pa la vra a ilus tre Se na do ra He lo í sa He le na.

A Sra HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– O Se na dor Ro me ro Jucá está di zen do que está aqui 
para me apo i ar. Por tan to, não po de rá fa zer um apar te
con tra di tan do nada do que eu dis ser, em bo ra sa i ba S. 
Exª que o PSTU ja ma is o ace i ta ria nos seus qua dros.

Só se fos se de po is de uma so li tá ria de 300 dias,
e eu in fer ni zan do seu ou vi do, Se na dor Ro me ro Jucá.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den-
te que todo o povo bra si le i ro sabe da he ran ça mal di ta
que o Go ver no Lula re ce beu. Não vou tra ba lhar nis so
hoje – os três mi lhões de cri an ças em tra ba lho es cra-
vo, o tra ba lho in fan til, o anal fa be tis mo, me ta de da po -
pu la ção sub me ti da ao em po bre ci men to cres cen te –,
por que devo fa zer uma sim ples abor da gem so bre a
re for ma da pre vi dên cia, algo que me tem pre o cu pa do
bas tan te.

Te nho tido opor tu ni da de, Sr. Pre si den te, du ran-
te toda a mi nha vida, de con se guir fe ro zes ad ver sá ri-
os por fa lar o que a mi nha cons ciên cia man da, es te-
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jam eles onde es ti ve rem. Te nho um apre ço mu i to
gran de pelo se tor pú bli co e não te nho ne nhum pro ble-
ma em de fen der as cha ma das cor po ra ções de ser vi-
do res pú bli cos, até por que sei que quan do um ser vi-
dor pú bli co não tra ba lha é por que tem um po lí ti co vi -
ga ris ta por trás, pos si bi li tan do isso. Te nho um zelo
mu i to gran de pelo ser vi ço pú bli co, e te mos fe i to um
de ba te fre qüen te den tro do PT para que pos sa mos
fa zer uma gran de dis cus são so bre a nos sa con cep-
ção de Esta do.

O se tor pú bli co é algo mu i to es pe ci al; não é o
aglo me ra do de al guns ser vi do res fa zen do ta re fas ex -
clu si vas do apa re lho do Esta do, como os que es tão
na Pro cu ra do ria da Fa zen da, no com ba te ao nar co-
trá fi co e à la va gem de di nhe i ro. Há tam bém aque les
que fa zem de ter mi na das ta re fas que são as úni cas
re fe rên ci as para a po pu la ção po bre des te País.

Qu an do zelo pelo se tor pú bli co, eu o faço por -
que sei que a gran de ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra
de pen de do ser vi ço pú bli co. Não é o se na dor, a se na-
do ra, o go ver na dor, o agen te pú bli co, o po lí ti co, o juiz;
não é aque le que pode pa gar o se gu ro pri va do para a
sa ú de ou a es co la par ti cu lar para o seu fi lho. Qu an do
de fen do o ser vi ço pú bli co, sei que a es ma ga do ra ma i-
o ria do povo bra si le i ro tem como úni ca re fe rên cia – na 
hora da dor do seu fi lho, na hora da fe bre do seu fi lho,
na hora da an gús tia do seu ido so em casa e na hora
de pos si bi li tar que a sua cri an ça vá para a es co la –,
como úni ca al ter na ti va, o se tor pú bli co, na área de
edu ca ção, sa ú de, as sis tên cia so ci al, se gu ran ça pú bli-
ca.

Sen tir-me-ia pro fun da men te en ver go nha da de
de fen der cor po ra ti ons, mas de fen do as cor po ra ções
de ser vi do res pú bli cos com a mais ab so lu ta tran qüi li-
da de.

Tive a opor tu ni da de, re cen te men te, Se na dor
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, de vi ven ci ar uma ex pe riên-
cia mu i to di fí cil com o meu fi lho. Ele foi atro pe la do,
teve tra u ma tis mo cra ni a no e foi aten di do em um hos -
pi tal pú bli co aqui de Bra sí lia. O meu fi lho fi cou o tem -
po todo ten do con vul sões, por que não ha via a me di-
ca ção ade qua da no hos pi tal para con ter um tipo de
con vul são de tra u ma tis mo cra ni a no. No en tan to, de -
po is que pas sou todo aque le mo men to de an gús tia
por que toda mãe pas sa, quan do meu fi lho já es ta va
na UTI, pois fi cou vá ri os dias em coma, sabe o que
pen sei? Vou agra de cer a Deus, por que eu nun ca fui
omis sa em re la ção ao se tor pú bli co. Eu nun ca fui
omis sa em de fen der, em ze lar pelo se tor pú bli co, a
úni ca re fe rên cia para os po bres des te País. E fo ram
os ser vi do res pú bli cos que con se gui ram ope rar o mi -
la gre, que cer ta men te era von ta de de Deus. São os

ser vi do res pú bli cos que fa zem sa ú de, edu ca ção, as -
sis tên cia so ci al e se gu ran ça pú bli ca.

Por isso, te nho a ma i or tran qüi li da de em de fen-
der o ser vi ço pú bli co, por que sei que não es tou de fen-
den do ser vi dor vi ga ris ta, não es tou de fen den do su-
per sa lá ri os; aque les que os têm – eu não te nho dú vi-
da – são da pa ne li nha do po der po lí ti co e eco nô mi co,
pois a gran de ma i o ria cum pre suas ta re fas. Mu i tas ve -
zes têm o seu fi lho pas san do fome em ra zão de pro -
ble mas sa la ri a is, mas têm de es tar lá pres tan do as -
sis tên cia, ou dan do aula ao fi lho do po bre.

Te nho a pro fun da con vic ção de que o de ba te so -
bre a re for ma da Pre vi dên cia nes ta Casa será ex tre-
ma men te im por tan te. Pri me i ra men te, que ro de i xar re -
gis tra do nos ana is des ta Casa que de fen do a re for ma
da Pre vi dên cia, mas não nos mol des do pen sa men to
qua se nazi-fas cis ta, con trá rio aos ser vi do res pú bli-
cos, tra ba lha do du ran te mu i to tem po nes ta Casa pelo
Go ver no Fer nan do Hen ri que.

De fen do a tese de que a re for ma da Pre vi dên cia
deve ser fe i ta em duas fren tes. A pri me i ra de las é o
com ba te às dis tor ções dos gran des sa lá ri os. Há mu i to
de mo ra lis mo fa ri sa i co quan do o as sun to são os su -
per sa lá ri os. Mu i tas pes so as es bra ve jam e de fen dem
a ne ces si da de de se com ba ter os su per sa lá ri os da
Pre vi dên cia pú bli ca, mas mu i tas des sas pes so as es -
tão aqui, no Par la men to, de fen den do o au men to do
sa lá rio para o Par la men tar. Qu an do há au men to dos
nos sos sa lá ri os, há um efe i to cas ca ta que atin ge do
me nor mu ni cí pio ao ma i or es ta do. Mu i tas das pes so-
as que re ce bem su per sa lá ri os es tão aqui, e nós não
te mos a co ra gem de en fren tar os su per sa lá ri os com
um teto sa la ri al. Há pes so as que re ce bem apo sen ta-
do ri as de ex-de pu ta dos, de ex-go ver na do res, e, ci ni-
ca men te, es bra ve jam con tra os ser vi do res pú bli cos.
Por isso, con si de ro im por tan te que ocor ra um gran de
de ba te no seio do Par ti do dos Tra ba lha do res e, de po-
is, no Par la men to.

Se qui ser mos fa zer a re for ma da Pre vi dên cia,
te re mos de atu ar em dois pon tos. Pri me i ro, no com -
ba te aos su per sa lá ri os e, para isso, não é pre ci so re -
for ma na Pre vi dên cia. Isso é men ti ra. À dona-de-casa
que es ti ver me es cu tan do: te nha a cer te za de que
não há nada de mais men ti ro so nes te País do que
essa his tó ria de rom bo da Pre vi dên cia. Isso é can ti le-
na en fa do nha e men ti ro sa. Se for mos re al men te fa lar
so bre os pro ble mas dos co fres da Pre vi dên cia, te re-
mos de fa lar dos fra u da do res da Pre vi dên cia.

O com ba te a 1% das fra u des da Pre vi dên cia já
sig ni fi ca a en tra da nos co fres pú bli cos de qua se R$2
bi lhões; há que se com ba ter a “pi lan tro pia” – aque les
que não pa gam - e a so ne ga ção do pró prio go ver no.
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O ser vi dor con tri bui com a Pre vi dên cia de for ma obri -
ga tó ria ao re ce ber seu sa lá rio, sua con tri bu i ção é
com pul só ria, o ser vi dor não tem como cor rer dela. 

Por ou tro lado, o go ver no, os úl ti mos go ver nos
es pe ci al men te, fo ram os gran des so ne ga do res, por -
que não de ram a sua con tra par ti da como têm obri ga-
ção de fa zer. Ago ra, vêm in fer ni zar a vida dos ser vi do-
res pú bli cos com re la ção a isso.

Ou tro pon to im por tan te: que o nos so Go ver no,
in clu si ve, te nha a co ra gem de aca bar com a Des vin-
cu la ção da Re ce i ta da União. O Go ver no Fer nan do
Hen ri que ino vou quan do con se guiu ar ran car to dos os 
anos, dos co fres da Pre vi dên cia, R$41 bi lhões, com a
fa mo sa DRU - Des vin cu la ção da Re ce i ta da União.

É evi den te que não po de mos ace i tar que o de -
ba te da re for ma da Pre vi dên cia seja fe i to, mais uma
vez, sob a for ma da can ti le na en fa do nha e men ti ro sa
do rom bo da Pre vi dên cia, as su min do o ve lho com por-
ta men to qua se nazi-fas cis ta con tra ser vi dor pú bli co
ado ta do pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que. Não po-
de mos ace i tar que isso seja dito, até por que foi esse
go ver no que cri ou esse me ca nis mo de dis tor ção gi -
gan tes co, per ver so e cru el con tra os po bres - não
con tra ser vi dor pú bli co, mas con tra os po bres da Pre -
vi dên cia, aque les que têm como ma i or sa lá rio R$
1.200,00 e que são pou cos. Por quê? Por ca u sa do fa -
tor pre vi den ciá rio.

Então, se que re mos a re for ma da Pre vi dên cia,
te mos que mu dar o fa tor pre vi den ciá rio tam bém, pois
ele atin ge o po bre do INSS, atin ge aque le que en tra
cedo no mer ca do de tra ba lho, aos 14 anos. Uma co i-
sa é o meu fi lho, que hoje pode fa zer uma op ção di fe-
ren te das op ções que eu pude fa zer e que mi nha mãe
pôde fa zer: en trar no mer ca do de tra ba lho tar de.
Quem en trou no mer ca do de tra ba lho com 14 anos de 
ida de, sub me ti do a con di ções de su ma nas, hoje, com
a pro pos ta do Go ver no Fer nan do Hen ri que, vai ter
que tra ba lhar mais dez anos para não ter um cor te de
até 45% em seu sa lá rio.

Nós que re mos dis cu tir a re for ma da Pre vi dên-
cia, mas, por fa vor, a de ma go gia e a can ti le na en ga-
no sa não ser vem em go ver no ne nhum. Te nho a con -
vic ção de que toda a dis cus são que va mos fa zer jun to
aos ser vi do res pú bli cos, jun to aos mo vi men tos so ci a-
is, jun to ao Go ver no, tem que abor dar, ime di a ta men-
te, duas ques tões. A pri me i ra de las é a re vi são do fa -
tor pre vi den ciá rio, que con de na os po bres - não é
nem o ser vi dor pú bli co. A se gun da é o teto sa la ri al: aí,
eu que ro ver, por que se tra ta de me xer no bol so de se -
na dor, de de pu ta do, de go ver na dor, de ju í zes - os su -
per sa lá ri os.

De po is que fi zer mos isso, de po is que o go ver no
aban do nar a sua po si ção de ma i or so ne ga dor dos co -
fres da Pre vi dên cia, de po is que mu dar mos a le gis la-
ção que to dos os anos tira R$40 bi lhões dos co fres da 
Pre vi dên cia por meio da DRU e de po is que com ba ter-
mos a fra u de e a so ne ga ção é que va mos ter le gi ti mi-
da de de fa zer o de ba te com o cha ma do mi o lo do ser -
vi ço pú bli co, a gran de ma i o ria do ser vi ço pú bli co, que
está numa si tu a ção sa la ri al di fi cí li ma.

Não po de mos vi a bi li zar um dis cur so que aca be
pro vo can do uma cor re ria à apo sen ta do ria. Tive a
opor tu ni da de de en con trar vá ri os re i to res: eles es tão
de ses pe ra dos. Por quê? Por que do mes mo je i to que,
há al guns anos, o Go ver no Fer nan do Hen ri que, com
sua can ti le na men ti ro sa, le vou mu i tos a se apo sen ta-
rem, a cor rer para a apo sen ta do ria com medo de que
me xes sem nas re gras sa la ri a is e cri as sem um pro ble-
ma, ago ra es tão tam bém to dos os ser vi do res ab so lu-
ta men te cons tran gi dos, achan do que vai ha ver al te ra-
ção na si tu a ção da apo sen ta do ria.

Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, faço esse re gis-
tro com a es pe ran ça de que, na Co mis são de Assun -
tos So ci a is e em vá ri as co mis sões des ta Casa, pos -
sa mos fa zer o gran de de ba te so bre a re for ma da Pre -
vi dên cia, mas não a re for ma da Pre vi dên cia nos mol -
des que o Go ver no Fer nan do Hen ri que ten tou vi a bi li-
zar, in clu si ve com co bran ça de ina ti vos, o que não va -
mos fa zer. Fri so que não há ne nhu ma pro pos ta em re -
la ção à co bran ça de ina ti vos do Go ver no Lula. Se
algo exis tis se nes se sen ti do, te ria que en fren tar o de -
ba te a par tir do pró prio Par ti do dos Tra ba lha do res,
que não iria ace i tar essa mu dan ça.

É de fun da men tal im por tân cia que esta Casa
de ba ta o as sun to, mas, por fa vor, pro te gen do a po pu-
la ção e não a de se du can do - às ve zes, quan do da-
mos uma de ter mi na da de cla ra ção, pres ta mos um
des ser vi ço: a po pu la ção fica achan do que é pro ble ma
mes mo, que os ser vi do res pú bli cos são to dos pre gui-
ço sos.

Vol to a re pe tir: sei que tem mu i ta gen te que quer 
um tipo de re for ma na Pre vi dên cia que pos si bi li te que
as cor po ra ti ons e os ban que i ros con si gam ma no-
brar anu al men te mais de R$80 bi lhões dos co fres da
Pre vi dên cia. Por isso, es ta rei fa zen do um es for ço gi -
gan tes co para que a pro pos ta de re for ma da Pre vi-
dên cia que che gue a esta Casa en ca mi nha da pelo
Go ver no não ve nha em re gi me de ur gên cia cons ti tu-
ci o nal. Isso, por que o re gi me de ur gên cia cria me ca-
nis mos, cria obs tá cu los para a re a li za ção de um gran -
de de ba te nes ta Casa. Pre ci sa mos fa zer o de ba te so -
bre a re for ma da Pre vi dên cia, pois ele é ex tre ma men-
te im por tan te para o País, mas não de ve mos usar ar -
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gu men tos que cons ti tu em uma fra u de con tá bil, uma
fra u de or ça men tá ria e, mais ain da, uma fra u de po lí ti-
ca que tira a le gi ti mi da de da que les que, de fato, são
os res pon sá ve is pelo pa pel do Esta do em nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Du ci o mar Cos ta) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor João Ri be i ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, cum pri-
men to mi nha mu lher, Cín tia, que tan tas con tri bu i ções
tem dado à mi nha vida pú bli ca, so bre tu do ago ra, na
con quis ta des te meu man da to de Se na dor. Ela veio
as sis tir ao meu pri me i ro pro nun ci a men to na tri bu na
des ta Casa.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na para, nes ta
mi nha che ga da no Se na do Fe de ral, de po is de ter per -
cor ri do to dos os car gos le gis la ti vos des te País, pois
co me cei a mi nha vida pú bli ca como Ve re a dor na mi -
nha ci da de de Ara gua í na, e esse foi o ma i or apren di-
za do que tive nes ta mi nha tra je tó ria.

De po is de ter sido Ve re a dor por qua tro anos,
em bo ra o meu man da to fos se de seis anos, tive que
re nun ci ar para as su mir a Assem bléia Le gis la ti va ain -
da do Esta do de Go iás, do qual fa zía mos par te, onde
já lu tá va mos pela eman ci pa ção e cri a ção do To can-
tins: “a li ber ta ção do povo nor ten se”, como cos tu má-
va mos di zer. Fui ele i to o úni co De pu ta do Esta du al na
re gião Nor te do Esta do de Go iás, e era par ti dá rio do
en tão De pu ta do Fe de ral Si que i ra Cam pos, que lu tou
por vá ri os man da tos e por qua se duas dé ca das en -
cam pou a luta da eman ci pa ção e da cri a ção do nos so
hoje que ri do Esta do do To can tins.

Tive, por tan to, uma par ti ci pa ção mu i to pró xi ma
do De pu ta do Si que i ra Cam pos e de to dos aque les
que lu ta vam para que pu dés se mos hoje, or gu lhar mos
, de di zer que o Esta do do To can tins é um Esta do mo -
de lo no País.

Qu an do fui De pu ta do Esta du al em Go iás, tive a
hon ra de ser o Lí der do PFL na Assem bléia Le gis la ti-
va da que le Esta do. Embo ra mu i to jo vem, de i xei a ca -
de i ra de Ve re a dor para ser De pu ta do Esta du al, as su-
min do a li de ran ça do meu Par ti do na que la épo ca. As
nos sas lu tas pela cri a ção e pela eman ci pa ção do
nos so Esta do fo ram me mo rá ve is. Cri a mos o Esta do
por duas ve zes; foi ve ta do por duas ve zes. De po is, na
Cons ti tu i ção de 1988, gra ças a Deus, con se gui mos
cri ar o To can tins, pois a sua cri a ção não de pen dia de
san ção ou de veto de um Pre si den te da Re pú bli ca.
Foi com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção Fe de ral que o 
To can tins foi cri a do.

De po is de cri a do o To can tins, já es ta va em um
pe río do de dis pu ta pela Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ara -
gua í na, que era, até aque le mo men to, a ma i or ci da de
dos 60 Mu ni cí pi os do novo Esta do do To can tins, onde 
fui ele i to Pre fe i to e vivo há mais de 30 anos, por esta
ra zão tive que re nun ci ar ao man da to de De pu ta do
Esta du al de Go iás. Fiz uma ad mi nis tra ção mu i to po -
pu lar, vol ta da, so bre tu do, para os in te res ses dos mais 
ca ren tes, da que les que re al men te pre ci sam do po der
pú bli co, uma vez que não têm mo ra dia nem em pre go.
Imple men tei pro gra mas so ci a is, en tre eles o de cons -
tru ção de ca sas. Alguns des ses pro gra mas ain da
exis tem e de ou tros o povo se lem bra com sa u da de.

Fi quei dois anos sem man da to. De po is des se
pe río do, fui ele i to De pu ta do Fe de ral e re e le i to para o
se gun do man da to como o mais vo ta do do meu Esta -
do. Tive uma par ti ci pa ção for te não só na cri a ção,
mas tam bém na im plan ta ção e con so li da ção do nos -
so Esta do. Além de De pu ta do Fe de ral por duas ve-
zes, cujo úl ti mo man da to se en cer rou no úl ti mo dia 31
de ja ne i ro de 2002, fui tam bém Se cre tá rio de Esta do
do Tu ris mo e Se cre tá rio de Go ver no, ou seja, Se cre-
tá rio da Arti cu la ção Po lí ti ca, no ano de 2001. Fi quei
por oito me ses na que la Se cre ta ria, na Pas ta Po lí ti ca,
e pude, Sr. Pre si den te, con tri bu ir e co nhe cer mais de
per to os pro ble mas do Esta do.

O To can tins, em bo ra seja um Esta do novo,
como to dos sa bem – o mais jo vem da Fe de ra ção –,
pos sui obras pú bli cas de mu i ta gran de za. Hoje, por
exem plo, quan do che ga mos a Pal mas, ca pi tal do nos -
so Esta do, cri a da há ape nas 14 anos, já nos de pa ra-
mos com um lago ma ra vi lho so, o lago Luís Edu ar do
Ma ga lhães ou La je a do – por que fica na ci da de de La -
je a do –, com a ex ten são de 130 km e, 8 km de lar gu ra.
E ali, na fren te da que la nos sa ca pi tal, li gan do Pal mas
a Pa ra í so, foi cons tru í da uma pon te de 8,5 km, com
re cur sos do Te sou ro do Esta do, uma das ma i o res
obras re a li za das no País, nes sa área, nos úl ti mos
anos.

O ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos foi go ver na-
dor por três man da tos. O pri me i ro du rou ape nas dois
anos – foi in ter rom pi do, e ele i to um go ver na dor ad ver-
sá rio nos so, que fi cou por qua tro anos. De po is, se ele -
ge no va men te o Go ver na dor Si que i ra Cam pos, para o 
seu se gun do man da to. Em se gui da re e le i to pela ter -
ce i ra vez. Sr. Pre si den te, nes ta mi nha pri me i ra vin da
à tri bu na, que ro, pri me i ra men te, di zer da mi nha ale-
gria em po der re pre sen tar o povo to can ti nen se e em
po der de fen der os in te res ses do meu Esta do e do
meu País pe los pró xi mos oito anos. Mas tam bém que -
ro di zer, que te mos no To can tins, os mais be los exem -
plos po lí ti cos des te País.
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Ouvi há pou co – in clu si ve apar te ei –, o ilus tre
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que pre si dia a
ses são, nos so 2º Vice-Pre si den te des ta Casa e fi lho
do ex-De pu ta do e ex-Go ver na dor Si que i ra Cam pos.
Di zia eu que o Sr. Si que i ra Cam pos é um dos ma i o res
es ta dis tas que co nhe ço, prin ci pal men te en tre aque-
les que es tão vi vos, em bo ra, nes te mo men to, sem
man da to. Saiu de uma ad mi nis tra ção fa zen do o seu
su ces sor, ele gen do 18 dos 24 De pu ta dos Esta du a is
da nos sa Assem bléia; oito das oito va gas a que o To-
can tins tem di re i to na Câ ma ra Fe de ral – cre io que foi
o úni co Esta do bra si le i ro em que isso ocor reu – e dois 
Se na do res. É bom que se diga que a opo si ção ao
nos so gru po po lí ti co, a União do To can tins, nun ca ele -
geu um Se na dor. Às ve zes, al guém pode per gun tar:
por que isso? É fru to do tra ba lho. Nin guém tem li de-
ran ça por aca so. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, cos tu-
má va mos di zer que o mais bobo se ele geu De pu ta do
Fe de ral. É cla ro que todo lí der po lí ti co tem os seus de -
fe i tos e suas qua li da des, as sim como são to das as
pes so as, em to das as áre as da vida. Na po lí ti ca, não
é di fe ren te. Per cor ri 80% dos 139 mu ni cí pi os to can ti-
nen ses. Não co nhe ci to dos por que, quan do se cri ou o 
To can tins, ha via ape nas 60 mu ni cí pi os. Na que la épo -
ca, éra mos seis De pu ta dos Esta du a is do nor te de
Go iás e ape nas eu era par ce i ro e com pa nhe i ro po lí ti-
co do De pu ta do Si que i ra Cam pos. O PMDB, que era
Si tu a ção, ti nha cin co De pu ta dos Esta du a is.

O To can tins, na ver da de, pre ci sa ser vi si ta do. As 
pes so as que por lá che gam saem con ven ci dos de
que este País pre ci sa ser re di vi di do ter ri to ri al men te. A
re di vi são ter ri to ri al, sem som bra de dú vi da, é uma
gran de so lu ção para mu i tos pro ble mas bra si le i ros. É
a ques tão da ocu pa ção do es pa ço. Há re giões que
po de ri am con tri bu ir mais com o País e não con tri bu-
em por que as pes so as não têm opor tu ni da de. O To -
can tins é um exem plo. Du ran te o meu man da to, pre -
ten do fa lar so bre os te mas na ci o na is, mas que ro fa lar
mu i to so bre o meu Esta do.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Ouço o
apar te de V. Exª, no bre Se na dor Alber to Sil va.

O Sr. Alber to Sil va (PMDB – PI) – Agra de ço a V.
Exª. Entrei no ple ná rio do Se na do e ouvi, já no meio
do seu dis cur so, re fe rên cia ao seu Esta do e à ad mi-
nis tra ção Si que i ra Cam pos. Se não me en ga no, ti ve-
mos a opor tu ni da de de tê-lo nes ta Casa. Estou no Se -
na do pela se gun da vez, e da ou tra vez que aqui es ti-
ve, apro va mos a cri a ção do Esta do do To can tins, pelo 
qual Si que i ra Cam pos lu tou bra va men te du ran te
anos. Nas con ver sas que te nho man ti do com seu fi -

lho, o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que foi
meu com pa nhe i ro na Co mis são de Infra-Estru tu ra,
pude en ten der, apre ci ar e ad mi rar a ad mi nis tra ção
que Si que i ra Cam pos fez no To can tins. Uma das co i-
sas que me des per tou a aten ção é que tal vez te nha
sido um dos úni cos Esta dos que, ao pas sar a ad mi-
nis tra ção ao seu su ces sor, de i xou em ca i xa uma im -
por tân cia su pe ri or a R$100 mi lhões. Na úl ti ma con-
ver sa que tive com o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, to mei co nhe ci men to dis so.Ao ou vir o dis cur so de 
V. Exª, que ro pa ra be ni zá-lo e di zer que o meu Esta do
do Pi a uí tem al gu ma co i sa a ver com Go iás, do qual
foi se pa ra do o pe da ço que hoje é To can tins. Qu an do
fui Go ver na dor do Pi a uí pela pri me i ra vez, a Uni ver si-
da de Fe de ral do Pi a uí, cri a da por mim à épo ca, fez
um con vê nio com a Uni ver si da de Fe de ral de Go iás, e
ti ve mos um cam pus avan ça do de Go iás no Pi a uí.
Logo de po is, veio o To can tins. Con fes so a V. Exª que
gos ta ria de vi si tar o novo Esta do. Se gu ra men te, so -
mos ad mi ra do res do Go ver na dor Si que i ra Cam pos.
Gos ta ria de es tar lá para apre ci ar as be le zas de que
V. Exª fala e apren der um pou co so bre a ad mi nis tra-
ção que ele fez no Esta do. Pa ra béns a V. Exª.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Agra de ço,
Se na dor Alber to Sil va, as pa la vras de V. Exª, so bre tu-
do as que se re fe rem ao seu ami go Go ver na dor e De -
pu ta do Si que i ra Cam pos. Será um pra zer in cor po rar o 
apar te de V. Exª ao meu dis cur so, que faço de im pro-
vi so, por que a mi nha ex pe riên cia par la men tar en si-
nou-me que aqui lo que se fala de im pro vi so se fala
mais com o co ra ção, mais com o sen ti men to. Ao che -
gar ao Se na do, pre o cu pei-me, pri me i ro, em tra zer ao
co nhe ci men to da Casa quem é o Se na dor João Ri be-
i ro: moço de ori gem sim ples, fi lho de uma ser vi do ra
pú bli ca. Sr. Pre si den te, or gu lho-me de di zer que sou
fi lho de uma mu lher, fa le ci da aos 47 anos, cha ma da
Te re za Hi lá rio Ri be i ro. Qu an to me or gu lho di zer que,
como pre fe i to, a Câ ma ra Mu ni ci pal da mi nha ci da de
pôde ho me na ge ar a ma i or mu lher que co nhe ci nes ta
vida: uma ser ven te por te i ra, que fi cou vi ú va com seis
fi lhos e um na bar ri ga, que nas ceu três me ses de po is.
Ela não deu um fi lho para nin guém, con se guiu cri ar
os sete, dos qua is te nho or gu lho de di zer que, sen do
o mais ve lho, pude aju dá-la. Que tris te za me dá ela
não po der es tar aqui para ver o su ces so dos seus fi -
lhos, o exem plo que mu i tos têm dado, não ape nas o
seu fi lho João Ri be i ro, mas tam bém os ou tros!

Ouvi esta se ma na o Se na dor Mag no Mal ta fa -
lan do com or gu lho da sua mãe. Ali fora, dis se-lhe:
“Se na dor, na nos sa his tó ria, con quan to as nos sas
mães, pa re ce que elas de sem pe nha vam pra ti ca men-
te as mes mas mis sões”.
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E falo isso com or gu lho, por que qual quer pro fis-
são é dig na, des de que seja exer ci da com hon ra dez.
Foi com esse car go de ser ven te por te i ra que a Dona
Te re za Hi lá rio Ri be i ro cri ou os seus sete fi lhos, que,
gra ças a Deus, es tão to dos vi vos, com fa mí li as cons ti-
tu í das.

Mas, além de tudo isso que ci tei da mi nha tra je-
tó ria po lí ti ca, or gu lho-me mu i to di zer que fui um re pre-
sen tan te de clas se. Sei que esta Casa, so bre tu do o
Se na dor Alber to Sil va e aque les que aqui es tão, que
têm uma cer ta ex pe riên cia de vida – não que se jam
ve lhos –, lem bram-se do epi só dio do ga rim po de Ser -
ra Pe la da. Sou de um Esta do vi zi nho ao Pará e, como
de le ga do do Sin di ca to Na ci o nal dos Ga rim pe i ros, fui
para a trin che i ra aju dar a de fen dê-los. Na épo ca, tive
pro ble mas mu i to gra ves e mu i to sé ri os, por que eu era
um ve re a dor de Ara gua í na, e, jun ta men te com mais
36 ho mens, pa ra li sa mos uma ro do via para ten tar a re -
a ber tu ra de Ser ra Pe la da, onde tra ba lha vam mais de
100 mil ho mens, ga rim pan do e ten tan do ti rar o sus-
ten to para suas fa mí li as. Fui, por tan to, de le ga do do
Sin di ca to Na ci o nal dos Ga rim pe i ros e te sou re i ro da
Co o pe ra ti va dos Ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da.

Gra ças a Deus, or gu lho-me mu i to da mi nha tra -
je tó ria! Espe ro, des ta tri bu na do Se na do Fe de ral, po -
der aju dar o meu Esta do de To can tins e o nos so Go -
ver na dor, ele i to jun to co mi go e com o Se na dor Le o-
mar Qu in ta ni lha, que foi re e le i to, con tan do com o
gran de Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e com os
nos sos oito De pu ta dos Fe de ra is. Esta re mos pron tos
para vo tar as re for mas que o Pre si den te Lula está pe -
din do apo io. Não vo ta mos no Lula, mas não va mos
fal tar ao País. Va mos de fen der os in te res ses do To-
can tins, mas não ire mos ja ma is fal tar ao País. 

Te mos, no co man do do Esta do, um jo vem de 40
anos: Mar ce lo Mi ran da, fi lho de Bri to Mi ran da, se cre tá-
rio de obras do Esta do, ho mem ex pe ri en te, que foi meu 
co le ga na Assem bléia Le gis la ti va de Go iás. O Go ver-
na dor Mar ce lo Mi ran da, que re ce beu um Esta do, como 
V. Exª dis se, com di nhe i ro em ca i xa, um Esta do en xu to,
or ga ni za do, tem tudo para fa zer um gran de go ver no,
em bo ra sa i ba mos que o mo men to pelo qual o País, o
mun do vive é de mu i tas di fi cul da des. Aliás, des de que
me en ten do por gen te, to dos os go ver nos re cla mam
de di fi cul da des, mas pa re ce que, nos tem pos atu a is,
as di fi cul da des são ma i o res ain da.

Esta re mos aqui para apo i ar tudo aqui lo que for
bom para o País. Va mos dis cu tir a re for ma fis cal, a re -
for ma da Pre vi dên cia e, quan do se fala em vo tar re for-
mas, so bre tu do a da Pre vi dên cia, é ne ces sá rio mu i ta
co ra gem, por que o ho mem pú bli co tem que es tar pre -
pa ra do para en fren tar as ad ver si da des e, às ve zes,

vo tar con tra os in te res ses de al guns, des de que seja
o me lhor para o País. Além da re for ma da Pre vi dên-
cia, te mos a re for ma po lí ti ca, que, sem som bra de dú -
vi da, é ex tre ma men te ne ces sá ria. Vi mos exem plos
que ocor re ram na ele i ção, em bo ra, Sr. Pre si den te, eu
deva re gis trar que, com re la ção ao tra ba lho da Jus ti ça
Ele i to ral, nin guém pode re cla mar des se ple i to, fo ram
as ele i ções mais lim pas da nos sa his tó ria. O voto ele -
trô ni co foi re al men te um tra ba lho fan tás ti co da Jus ti ça
Ele i to ral e eu, da tri bu na da Câ ma ra, já men ci o nei
isso, pois en ten do que te mos sem pre que enal te cer o
tra ba lho da nos sa Jus ti ça Ele i to ral.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Se na-
dor João Ri be i ro, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Com mu i to
pra zer, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, meu com pa-
nhe i ro do To can tins, das ele i ções e de man da to.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Vejo si -
na is da Mesa nos lem bran do da exi güi da de do seu
tem po, no bre Se na dor, mas não po de ria de i xar de, ao 
vê-lo pela pri me i ra vez na tri bu na des ta Casa, re lem-
brar, até com uma cer ta sa u da de, dos tem pos que vi -
mos pal mi lhan do jun tos uma lon ga jor na da de de fe sa
dos in te res ses da re gião que re pre sen ta mos há mu i-
to. Te nho, como V. Exª, o or gu lho e a hon ra de re pre-
sen tar a bra va gen te to can ti nen se. Esta mos ali, gra -
ças a um es for ço con ti nu a do e con jun to, cons tru in do
uma nova re a li da de no co ra ção do Bra sil, pro cu ran do
eli mi nar, ou pelo me nos mi ti gar, os so fri men tos de
uma po pu la ção de uma das re giões mais ape na das
des te País, nes te Bra sil das dis tor ções acen tu a das
que co nhe ce mos, das re giões ri cas e das re giões po -
bres, das re giões as sis ti das e das re giões aban do na-
das. V. Exª se pro je ta, nes se ce ná rio, como um dos ba -
lu ar tes de fen so res do povo es pe ran ço so do To can tins.
Fico fe liz em vê-lo nes sa tri bu na, cons ci en te de que a
sua voz, o seu tra ba lho e a sua de ter mi na ção mu i to
gos to ain da tra rão ao povo to can ti nen se. Aqui es ta re-
mos jun tos de fen den do os in te res ses da bra va gen te
do nos so Esta do como tam bém do nos so que ri do Bra -
sil. Seja bem-vin do, no bre Se na dor João Ri be i ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Agra de ço o 
apar te do no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha e peço
à Mesa mais um mi nu to para con clu ir meu pro nun ci a-
men to.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, an tes de con clu ir,
devo di zer que vejo com mu i ta ale gria a re e le i ção de
V. Exª para o Se na do Fe de ral por que, sem som bra de
dú vi da, V. Exª é um dos bri lhan tes Se na do res des ta
Casa e aqui re pre sen ta o Esta do do To can tins com
mu i ta com pe tên cia. Até para ilus trar o fi nal do meu
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dis cur so, re gis tro que fui seu can di da to a ve re a dor em 
Ara gua í na. Co me cei pe las mãos de V. Exª mi nha tra -
je tó ria po lí ti ca. Na pri me i ra vez em que fui ele i to ve re-
a dor, V. Exª foi can di da to a Pre fe i to da que la ci da de.
Por tan to, te mos uma es tre i ta li ga ção po lí ti ca e de
ami za de. Com cer te za, ha ve re mos de fa zer um bom
tra ba lho nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, en cer ro agra de cen do a pa ciên-
cia de V. Exª quan to ao tem po. Orgu lha-me mu i to ser
re pre sen tan te do povo to can ti nen se no Se na do Fe de-
ral. Com mu i ta hu mil da de e, aci ma de tudo, com mu i ta
de ter mi na ção, es tou pron to para tra ba lhar para o
País, para aju dar o Bra sil e o nos so que ri do Esta do do 
To can tins.

Eu ti nha ano ta do al guns tó pi cos, como a ge ra-
ção de em pre go e ren da, a ele tri fi ca ção ru ral do nos -
so Esta do e as usi nas hi dre lé tri cas que es tão em
cons tru ção, mas isso fica para ou tro dia. Agra de ço
esta opor tu ni da de.

Por úl ti mo, só que ro pe dir a Deus que ilu mi ne
esta Casa e to dos nós. Peço, so bre tu do, que der ra me
suas bên çãos so bre mim para que eu pos sa, a cada
dia da mi nha vida, tra ba lhar em prol do povo que em
mim con fi ou, pois só po de mos pa gar o voto do nos so
povo de uma for ma: com mu i to tra ba lho e de di ca ção.
Isso eu pre ten do fa zer.

Mu i to obri ga do e bom fim de se ma na para to-
dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ri be i ro,
o Sr. Du ci o mar Cos ta, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Alber to
Sil va, 2º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, em cum pri men to
às dis po si ções re gi men ta is, es pe ci al men te aque las
ins cri tas na Re so lu ção nº 17, de 2002, que tra ta do
des ti no a ser dado às pro po si ções em tra mi ta ção na
Casa ao fi nal de cada Le gis la tu ra, a Se cre ta ria-Ge ral
da Mesa pro ce deu ao le van ta men to e aná li se de cada 
uma des sas ma té ri as.

Como re sul ta do des se le van ta men to, 665 ma té-
ri as fo ram ar qui va das, con for me co mu ni ca ção des ta
Pre si dên cia fe i ta na ses são de li be ra ti va do úl ti mo dia
20 de de zem bro. A lis ta gem des sas ma té ri as foi pu bli-
ca da em Su ple men to B à edi ção nº 158 do Diá rio do
Se na do Fe de ral, que está em cir cu la ção, e pode ser
con sul ta da, ain da, sob o tí tu lo “Pro ces so Le gis la ti vo”,
em nos sa pá gi na na Inter net.

Com re la ção às pro po si ções que con ti nu am em
tra mi ta ção, aque las que já es tão de vi da men te ins tru í-
das com os pa re ce res das co mis sões en con tram-se

na Se cre ta ria-Ge ral da Mesa, aguar dan do agen da-
men to para in clu são em Ordem do Dia, con for me lis -
ta gem en ca mi nha da aos Srs. Lí de res.

Da aná li se pro ce di da nas ma té ri as a se rem de -
vol vi das às co mis sões, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa
lo ca li zou, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 292, de
1981; 47, de 1988; e 260, de 1989, já re vi sa dos pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, aguar dan do pa re ce res so-
bre emen das a eles ofe re ci das por aque la Casa.
Essas ma té ri as já fo ram ins tru í das com re la tó ri os
apre sen ta dos pe los res pec ti vos Re la to res, e es tão
aguar dan do so men te sua in clu são em pa u ta de re u-
nião da Co mis são.

Nes se sen ti do, a Pre si dên cia, ape sar de os re fe-
ri dos pro je tos tra mi ta rem há duas Le gis la tu ras, irá de -
vol vê-los àque le Órgão téc ni co, en ca re cen do ao seu
ilus tre Pre si den te a apre ci a ção dos res pec ti vos pa re-
ce res com a ur gên cia que se faz ne ces sá ria.

A Pre si dên cia in for ma, por fim, que fo ram de vol-
vi das às co mis sões, para pros se guir sua tra mi ta ção,
1.374 ma té ri as, sen do:

– 28 na Co mis são Di re to ra;
– 728 na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e

Ci da da nia;
– 111 na Co mis são de Assun tos So ci a is;
– 168 na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos;
– 55 na Co mis são de Edu ca ção;
– 236 na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le;
– 25 na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -

fe sa Na ci o nal; e
– 23 na Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – So bre a

mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 42/03-GLPDT

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro 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, em subs ti tu i ção ao ofí cio nº 27/03 – GLPDT, fo -
ram de sig na dos para com por a Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, como ti tu lar, o Se -
na dor Jef fer son Pe res e como su plen te o Se na dor
Alva ro Dias.

Ao en se jo re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes to de es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Jef fer son Pe res, Lí der do PDT.
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Ofí cio nº 43/03-GLPDT

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro 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, em subs ti tu i ção ao ofí cio nº 26/03 – GLPDT, fo -
ram de sig na dos para com por a Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le, como ti tu lar, o Se na dor Osmar Dias 
e como su plen te o Se na dor Alme i da Lima.

Ao en se jo re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes to de es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Jef fer son Pe res, Lí der do PDT.

Ofí cio nº 45/03-GLPDT

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro 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, em subs ti tu i ção ao ofí cio nº 21/03 – GLPDT, fo -
ram de sig na dos para com por a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, como ti tu lar, o Se na dor Alme i da
Lima e como su plen te o Se na dor Osmar Dias.

Ao en se jo re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes to de es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Jef fer son Pe res, Lí der do PDT.
Ofí cio nº 46/03-GLPDT

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro 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, em subs ti tu i ção ao ofí cio nº 37/03 – GLPDT, fo -
ram de sig na dos para com por a Co mis são de
Infra-Estru tu ra, como ti tu lar, o Se na dor Algus to Bo te-
lho e como su plen te o Se na dor Osmar Dias.

Ao en se jo re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes to de es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Jef fer son Pe res, Lí der do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Se rão fe i-

tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -

cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

É lido o se guin te:

OF. Nº 001/03 – PRES.CLP

Bra sí lia, 20 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que, em re u nião

re a li za da on tem, dia 19 de fe ve re i ro, fui ele i to Pre si-
den te da Co mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va, para
o biê nio 2003/2004. No en se jo, par ti ci po que a ele i ção

para a Vice-Pre si dên cia aguar da in di ca ção dos lí de-
res.

Aten ci o sa men te, Se na dor Mag no Mal ta, Pre si-
den te da CLP.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – O ex pe di-
en te que aca ba de ser lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – O Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB

– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
aqui re gis trar um acon te ci men to que se re ves te da
ma i or im por tân cia para o PSDB, e em es pe ci al para o
Esta do que te nho a hon ra de re pre sen tar, o To can-
tins.

O go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, den tro de uma
vi são po lí ti ca co e ren te e cal ca da nos in te res ses do
povo do To can tins, fi li ou-se no úl ti mo dia 28 de ja ne i-
ro, ao Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra – o
PSDB. Uma fi li a ção que pôde con tar com a pre sen ça
dos go ver na do res de Mi nas, Aé cio Ne ves; Go iás,
Mar co ni Pe ril lo; e da Pa ra í ba, Cás sio Cu nha Lima. Foi 
um ato po lí ti co que tam bém le vou à mais nova ca pi tal
do País, Pal mas, li de ran ças po lí ti cas ex pres si vas do
ce ná rio po lí ti co na ci o nal, como os no bres Se na do res
Ge ral do Melo e Arthur Vir gí lio, os De pu ta dos Ju tahy
Ma ga lhães Jú ni or, Alber to Gold man e o no bre de pu-
ta do José Aní bal, Pre si den te de nos sa agre mi a ção
po lí ti ca.

Mar ce lo Mi ran da é uma das ma i o res re ve la ções
da nova ge ra ção de po lí ti cos bra si le i ros. Teve uma bri-
lhan te vi tó ria no To can tins, con se guin do unir par ti dos
como o PFL, o PSDB, o PTB, o PPB, o PST, o PSL, o
PL e o PTdoB, em apo io à sua can di da tu ra. É im por-
tan te ob ser var que no mo men to em que as sis ti mos a
mo vi men ta ções na di re ção dos par ti dos que es tão no
go ver no no pla no na ci o nal, o go ver na dor Mar ce lo Mi -
ran da tem a co ra gem e a gran de za de fa zer o ca mi-
nho in ver so e se fi li ar ao PSDB, um par ti do que se co -
lo ca no cam po de opo si ção, mas uma opo si ção pro -
po si ti va e cons tru ti va que quer con tri bu ir com o Go-
ver no Lula para vi a bi li zar as re for mas que o Bra sil
tan to pre ci sa.

Aliás, quan do se fala em re for mas, é pre ci so di -
zer que o Co lé gio de Go ver na do res do PSDB, ago ra
com pos to por oito ad mi nis tra do res es ta du a is, jun ta-
men te com os par la men ta res fe de ra is do par ti do, está
dis pos to a le var adi an te as re for mas pre vi den ciá ria, tri -
bu tá ria e po lí ti ca, que du ran te o Go ver no Fer nan do
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Hen ri que sem pre de fen de mos, ain da que mu i tos dos
que ago ra le van tam suas ban de i ras te nham sido sem -
pre con trá ri os à sua re a li za ção. A res pon sa bi li da de
com o País e com os des ti nos de nos so povo nos co lo-
ca num pa ta mar su pe ri or a qual quer re vi de mes qui nho
que pos sa que rer se cha mar de “co i sas da po lí ti ca”.
Nós, os tu ca nos, va mos sim de fen der re for mas pro fun-
das, que po dem, em al guns ca sos, sig ni fi car mu dan-
ças em in te res ses cris ta li za dos, mas que jul ga mos se -
rem es sen ci a is para a boa con du ção do País.

E é por com par ti lhar des sas pre o cu pa ções que
Mar ce lo Mi ran da to mou essa im por tan te de ci são de
fi li ar-se ao PSDB. No To can tins, meus ca ros pa res, in -
te gra mos uma agre mi a ção his tó ri ca que cha ma mos
de União do To can tins, que nes se pro ces so sai for ta-
le ci da com essa de ci são, pois nos so Go ver na dor pas -
sa a in te grar um co lé gio de Go ver na do res que, jun tos,
re pre sen tam 53% do PIB na ci o nal e mais de 50% do
ele i to ra do.

Como dis se o Go ver na dor mi ne i ro Aé cio Ne ves,
“a fi li a ção de Mar ce lo Mi ran da é mo ti vo de fes ta para
to dos os tu ca nos, e, a par tir de ago ra, os pro je tos do
To can tins pas sam a ser nos sos pro je tos. A luta dos to -
can ti nen ses será par te da luta de to dos os tu ca nos”.

Se gu ra men te es ta mos vi ven do um mo men to
im por tan te para o PSDB, por que não é fá cil, após um
re sul ta do ele i to ral como ti ve mos, ter a ale gria e a hon -
ra de re ce ber o go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, como
bem fri sou no even to de fi li a ção, o go ver na dor Cás sio
Cu nha Lima. É que te mos mu i to cla ro, Srªs e Srs. Se -
na do res, o nos so pa pel de opo si ção ao Go ver no Fe -
de ral por uma de cor rên cia das ur nas. Mas igual men te
en ten de mos que é pre ci so es tar mos dis pos tos a dis -
cu tir as ques tões que se jam re le van tes para o País. A
isto não nos fur ta mos on tem, não nos fur ta mos hoje e 
não nos fur ta re mos ama nhã. Co e rên cia po lí ti ca e de -
fe sa dos in te res ses na ci o na is é uma mar ca des tes
qua tor ze anos do Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra -
si le i ra, e as sim con ti nu a rá sen do.

Mu i to Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Alber to Sil va) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e
52 mi nu tos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR PAULO OCTAVIO, NA SESSÃO
DO DIA 20/02/2003, QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO,
PUBLICA-SE NESTA OPORTUNIDADE.

O SR. PAULO OCTAVIO (PFL – DF) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ante à re pe ti ção, pelo
novo go ver no, do ges to de con tin gen ci ar se ve ra men-
te o or ça men to, e em es pe ci al as emen das apos tas
pelo Par la men to, as so ma mos hoje a tri bu na para fa -
zer uma aná li se mais apro fun da da do com por ta men-
to es tra té gi co, que o Po der Exe cu ti vo vem ado tan do
em suas re la ções com o Con gres so, no que tan ge a
ela bo ra ção e a exe cu ção das nor mas de na tu re za or -
ça men tá ria, em es pe ci al a Lei Orça men tá ria Anu al. É
im por tan te, cre mos, que a so ci e da de te nha mais cla -
re za de como efe ti va men te as de ci sões or ça men tá ri-
as são to ma das em nos so País.

A aná li se da his tó ria eco nô mi ca re cen te das na -
ções nos mos tra que os pa í ses go ver na dos por co a li-
zões mul ti par ti dá ri as, tal qual o Bra sil, ge ral men te
apre sen tam ní ve is ele va dos de dé fi cit pú bli co. Por
isso, mu i tos de fen dem a tese de que os go ver nos de
co a li zão se as so ci am a cus tos mais al tos do que os
go ver nos for ma dos por par ti dos ma jo ri tá ri os. Den tro
des se con tex to, faço uma rá pi da ob ser va ção: cre mos
que a apro va ção da re for ma po lí ti ca, já em adi an ta do
es ta do de tra mi ta ção, co la bo ra rá mais com as fi nan-
ças pú bli cas bra si le i ras do que as de ma is re for mas,
no lon go pra zo.

O ra ci o cí nio bá si co que ex po mos é que quan do
o po der é dis per so, seja en tre es fe ras de go ver no,
seja en tre mu i tos par ti dos po lí ti cos, em vir tu de da al -
ter nân cia de con tro le po lí ti co ao lon go do tem po, au -
men ta a pro ba bi li da de de ine fi ciên cia da po lí ti ca or ça-
men tá ria. Com pro van do isso, o ta ma nho e a per sis-
tên cia de dé fi cits or ça men tá ri os em pa í ses in dus tri a li-
za dos na úl ti ma dé ca da são ma i o res em go ver nos di -
vi di dos, qua is se jam os de co a li zões mul ti par ti dá ri as,
em vez de um go ver no de par ti do ma jo ri tá rio.

De acor do com a nor ma do uni ver sa lis mo, en -
ten di da como a re ci pro ci da de na apro va ção de pro-
gra mas dis tri bu ti vos en tre par la men ta res, os gas tos
cres cem à me di da que au men ta o nú me ro de le gis la-
do res e de par ti dos po lí ti cos. Assim, o or ça men to
apro va do por uma co a li zão é ma i or do que o or ça-
men to es pe ra do de um par ti do ma jo ri tá rio no Con-
gres so. Em par la men tos mul ti par ti dá ri os, con for me
au men ta o nú me ro de par ti dos efe ti vos, as co a li zões
tor nam-se ins tá ve is e o ta ma nho do or ça men to cres -
ce como con se qüên cia da nor ma do uni ver sa lis mo, o
que pode ser ob ser va do tan to nos pa í ses da OCDE,
como nos pa í ses da Amé ri ca La ti na.

Os sis te mas ele i to ra is de re pre sen ta ção pro por-
ci o nal com dis tri tos de gran de mag ni tu de ten dem a
ge rar sis te mas po lí ti cos mul ti par ti dá ri os e go ver nos
de co a li zão. Além dis so, nes sa con fi gu ra ção há uma
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ma i or pro ba bi li da de de sur gi rem go ver nos fra cos do
que nos sis te mas plu ra lis tas, uma vez que um gran de
nú me ro de par ti dos di fi cul ta o con tro le do Con gres so.
Ao dis cu tir os pro ble mas ins ti tu ci o na is e de go ver na-
bi li da de no Bra sil, os ci en tis tas po lí ti cos qua se una ni-
me men te afir mam que eles de cor rem do nú me ro ex -
ces si vo de veto-pla yers, con se qüên cia, so bre tu do, do 
sis te ma ele i to ral pos to em prá ti ca e do fe de ra lis mo.
Assim, ra ra men te o pre si den te con se gue evi tar pa gar
um alto pre ço, na for ma de cli en te lis mo e fi si o lo gis mo,
em tro ca de apo io par la men tar. Su põe-se, por tan to,
que os go ver nos de co a li zão no Bra sil con vi vem com
gran des dé fi cits no mi na is, que é o re sul ta do to tal, em -
bo ra nos úl ti mos tem pos só se fale em re sul ta do pri -
má rio, que é mais agra dá vel de se fa lar, em bo ra de -
mons tra ape nas uma par ce la da re a li da de, já que não 
in clui o cus to de car re gar o en di vi da men to. O uso po lí-
ti co dos re cur sos pú bli cos nas for mas de pa tro na-
gem, cli en te lis mo e pa tri mo ni a lis mo não só im pli ca
um alto cus to para o Bra sil, como cla ra men te im pe de
que o go ver no pri o ri ze as pre fe rên ci as da ma i o ria
atra vés de so lu ções co le ti vas.

É in te res san te no tar que o Bra sil “pa de ce” de
qua se to das as pa to lo gi as ins ti tu ci o na is iden ti fi ca das
pela li te ra tu ra como fa to res res pon sá ve is pela ele va-
ção do cus to de go ver nar: é um sis te ma pre si den ci a-
lis ta; uma fe de ra ção; pos sui re gras ele i to ra is que
com bi nam sis te ma de lis ta aber ta com re pre sen ta ção
pro por ci o nal; tem um sis te ma mul ti par ti dá rio com
par ti dos po lí ti cos con si de ra dos dé be is na are na ele i-
to ral; e tem sido go ver na do por uma am pla co a li zão
no Con gres so. A soma des tes fa to res po de ria ge rar,
se não uma de mo cra cia in go ver ná vel, pelo me nos
mu i to dis pen di o sa, so bre tu do no sen ti do de man ter a
uni da de e a dis ci pli na de sua co a li zão. Mas, ape sar
dis so tudo, o cus to da go ver na bi li da de, em ter mos de
gas tos or ça men tá ri os, tem sido mu i to ba i xo, quan do
com pa ra do com ou tras des pe sas do go ver no. Ao con -
trá rio da pres su po si ção de mu i tos que, ba si ca men te,
fo ca li zam sua aná li se nos in cen ti vos pro ve ni en tes
das re gras ele i to ra is, ar gu men ta re mos que tem sido
re la ti va men te “ba ra to” para o go ver no man ter dis ci pli-
na da sua co a li zão no Con gres so.

O pro ces so de ela bo ra ção do or ça men to no
Bra sil, sob as re gras vi gen tes pro por ci o na ao Exe cu ti-
vo ins tru men tos para con tro lar o pro ces so, de modo a 
cri ar uma “mo e da” po lí ti ca de ba i xo cus to e ex tre ma-
men te útil para ser tro ca da por apo io po lí ti co da sua
co a li zão no Con gres so.

His to ri ca men te, o pro ces so de ela bo ra ção do
or ça men to bra si le i ro tem al ter na do si tu a ções em que
o Con gres so efe ti va men te par ti ci pa e de fi ne onde e

como os re cur sos pú bli cos são dis tri bu í dos e ou tras
nas qua is ele tem pou ca ou ne nhu ma in fluên cia di re-
ta. Atu al men te, mes mo quan do os par la men ta res têm 
um pa pel efe ti vo, este se li mi ta es sen ci al men te à pro -
po si ção de emen das ao pro je to de lei or ça men tá ria
que vi sam di re ci o nar para suas ba ses ele i to ra is pro -
gra mas e pro je tos de in te res se lo cal.

A Cons ti tu i ção de 1988 ge rou um novo con jun to
de nor mas com ple xas para re gu la men tar o pro ces so
de ci só rio do or ça men to fe de ral. O prin ci pal ob je ti vo
des sas ino va ções foi cri ar um so fis ti ca do sis te ma hi e-
rár qui co de co or de na ção e pla ne ja men to para um pe -
río do de qua tro anos, am pli an do, as sim, o ci clo or ça-
men tá rio para além da for mu la ção do pro je to de lei
anu al. Fo ram cri a dos três ins tru men tos ins ti tu ci o na is
res pon sá ve is pela re gu la men ta ção, pla ne ja men to e
dis tri bu i ção dos re cur sos fe de ra is: o Pla no Plu ri a nu al
– PPA, a Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO e a
Lei Orça men tá ria Anu al – LOA. Pela Cons ti tu i ção,
esta tría de se liga hi e rar qui ca men te em di fe ren tes
eta pas. As me tas e di re tri zes de fi ni das pelo PPA e
pela LDO são uti li za das pelo Exe cu ti vo para ela bo rar
o Pro je to de Lei Orça men tá ria – PLO. Este pro je to de
or ça men to es ti ma o to tal das re ce i tas e fixa as des pe-
sas para o exer cí cio fis cal sub se qüen te, ou seja, a
pro pos ta de ta lha pro gra mas e ati vi da des es pe cí fi cas
que de vem es tar de acor do com os dois ins tru men tos
men ci o na dos. O pre si den te da Re pú bli ca está obri ga-
do a en vi ar para o Con gres so o PLO até 30 de agos to
e o pra zo que este tem para emen dar e apro var o pro -
je to se es ten de até 15 de de zem bro. O exa me da pro -
pos ta é re a li za do pela Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção – CMPOF, sen -
do em se gui da apre ci a do pe las duas Ca sas do Con -
gres so. O PLO, pos te ri or men te, é de vol vi do ao Exe -
cu ti vo para san ção, com ou sem ve tos.

Den tro do or ça men to, a ru bri ca “in ves ti men tos”,
é um dos com po nen tes mais im por tan tes do or ça-
men to fe de ral, por que é ba si ca men te aqui que se dá
a par ti ci pa ção dos par la men ta res com a apre sen ta-
ção de emen das in di vi du a is e co le ti vas. A par ti ci pa-
ção dos con gres sis tas de pen de, por tan to, da dis po ni-
bi li da de de re cur sos de in ves ti men tos, os qua is se ba -
se i am no que so bra após as des pe sas obri ga tó ri as,
que hoje já se cons ti tu em em cer ca de 80 % do to tal.

O Exe cu ti vo é res pon sá vel pela co or de na ção e
ela bo ra ção da Pro pos ta de Orça men to Anu al – POA,
mais es pe ci fi ca men te, com pe te à Se cre ta ria de Orça -
men to Fe de ral – SOF, do Mi nis té rio do Pla ne ja men to,
Orça men to e Ges tão, a co or de na ção e de ta lha men to
do PLOA. A SOF es ti ma o to tal de re ce i tas e des pe-
sas de cada mi nis té rio (pes so al, con tri bu i ções pre vi-
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den ciá ri as, dí vi das etc.), do Le gis la ti vo e do Ju di ciá-
rio. Na se qüên cia, de fi ne os pa râ me tros para to das as 
de ma is des pe sas, in clu si ve ope ra ci o na is e de in ves ti-
men tos, além de es pe ci fi car os li mi tes de des pe sas
para cada pro gra ma que cada um dos ór gãos pú bli-
cos se pro põe a de sen vol ver. Após con si de rar es ses
li mi tes or ça men tá ri os, cada mi nis té rio e ór gão pú bli co
de vol ve seu pro je to à SOF, que fica com a res pon sa-
bi li da de de con so li dar tudo em uma pro pos ta úni ca, o
PLOA, que é en tão en ca mi nha do ao Con gres so.

É im por tan te no tar que é nes sa eta pa que al-
guns par la men ta res, es pe ci al men te os de mais pres -
tí gio e po der po lí ti co, re cor rem às suas re des po lí ti cas
den tro dos mi nis té ri os e ór gãos fe de ra is para in clu ir
pro je tos de seu in te res se na pro pos ta que o Exe cu ti-
vo deve en vi ar ao Con gres so Na ci o nal. Em ou tras pa -
la vras, es ses par la men ta res sal tam um es tá gio im-
por tan te das ne go ci a ções no Con gres so, fa zen do
cons tar seus pe di dos já no pro je to en vi a do pelo pre si-
den te da Re pú bli ca. É nes sa fase que se dão as ne -
go ci a ções mais ar di lo sas den tro do Po der Exe cu ti vo,
com cada par te bus can do alar gar seu qui nhão do or -
ça men to e o Te sou ro pro cu ran do con ter as re i vin di ca-
ções de to dos.

Mas o jogo or ça men tá rio não aca ba de po is que
o PLOA é apro va do pelo Con gres so e san ci o na do
pelo pre si den te da Re pú bli ca. Mes mo es go ta das es -
sas eta pas, ain da é pos sí vel mo di fi car o pro je to me di-
an te cré di tos adi ci o na is que abrem a pos si bi li da de de 
in tro du zir no vas emen das com po ten ci al de re dis tri-
bu ir re cur sos. Esse me ca nis mo ins ti tu ci o nal tor na o
pro ces so or ça men tá rio qua se in ter mi ná vel, con ver-
ten do-o em um jogo se qüen ci al em que Exe cu ti vo e
Con gres so in te ra gem em mais de uma oca sião. Con -
for me de mons tra re mos adi an te, o Exe cu ti vo par ti ci pa
des se jogo em uma po si ção mais fa vo rá vel, pois se
uti li za da as si me tria de in for ma ções e de me ca nis-
mos ins ti tu ci o na is que lhe ou tor gam con si de rá ve is
po de res dis cri ci o ná ri os, tal como o con tin gen ci a men-
to.

Há três ti pos de cré di tos adi ci o na is: su ple men-
ta res, es pe ci a is e ex tra or di ná ri os. Os cré di tos su ple-
men ta res re for çam as alo ca ções or ça men tá ri as já in -
clu í das na LOA quan do o mon tan te ori gi nal de re cur-
sos é in su fi ci en te para con clu ir o pro je to. Se essa mu -
dan ça está den tro dos li mi tes es ta be le ci dos pela
LOA, os cré di tos su ple men ta res sig ni fi cam ba si ca-
men te uma re dis tri bu i ção de re cur sos sem im pli car
no vas des pe sas. Por essa ra zão, o cré di to é au to ri za-
do por de cre to pre si den ci al e não re quer apro va ção
do Con gres so, o que con fe re ao Exe cu ti vo um ins tru-

men to adi ci o nal para re com pen sar ou pu nir os par la-
men ta res em fun ção de como vo tam no Con gres so.

Se a mu dan ça de se ja da pelo Exe cu ti vo ul tra-
pas sa o li mi te au to ri za do pela LOA, ou se cor res pon-
de a uma ati vi da de ou pro je to in te i ra men te no vos, isto 
é, um gas to não as so ci a do a uma alo ca ção or ça men-
tá ria, é ne ces sá rio que se crie um cré di to es pe ci al.
Nes se caso, é pre ci so en vi ar ao Con gres so um novo
pro je to de lei que, por sua vez, deve ser apro va do
pela Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção – CMPOF. Esta, to da via, não tem
po de res nem para al te rar a des ti na ção de re cur sos
nem para mu dar a soma to tal do cré di to pro pos to.
Além dis so, o cré di to es pe ci al tem de ser apro va do
por ma i o ria sim ples do Con gres so Na ci o nal, o que
não é di fí cil para um go ver no que pos sua uma ma i o ria
con for tá vel de vo tos, como não raro tem acon te ci do.

Fi nal men te, o cré di to ex tra or di ná rio so men te é
uti li za do em ca sos ur gen tes e não pre vis tos tais como 
guer ra, de sas tres na tu ra is ou si tu a ção se me lhan te, e
é au to ri za do por Me di da Pro vi só ria. Em re su mo: en -
quan to o cré di to su ple men tar re dis tri bui as des pe sas
den tro dos li mi tes pre vis tos pela LOA, o cré di to es pe-
ci al im pli ca uma re for mu la ção do or ça men to, exi gin do
no vas ne go ci a ções com os par la men ta res. As ver bas
a se rem uti li za das pro vém do can ce la men to de des -
pe sas pre vis tas na LOA, de ex ce den tes da ar re ca da-
ção tri bu tá ria e de em prés ti mos. Obser ve-se que o
Exe cu ti vo leva van ta gem no pro ces so por con cen trar
as in for ma ções so bre a dis po ni bi li da de de re cur sos
no Te sou ro Na ci o nal.

A par ti ci pa ção dos par la men ta res no ci clo or ça-
men tá rio tem lu gar, so bre tu do, na CMPOF. Com pa-
ran do-se o nú me ro de emen das apro va das pela
CMPOF e pelo ple ná rio do Con gres so, cha ma a aten -
ção para o fato de que o Ple ná rio do Con gres so pra ti-
ca men te não mo di fi ca o re la tó rio ra ti fi ca do pela co-
mis são. Assim, a Co mis são de Orça men to é o prin ci-
pal ló cus de ci só rio do or ça men to no âm bi to do Con -
gres so. Tra ta-se da co mis são mais nu me ro sa, com 84 
mem bros efe ti vos e 84 su plen tes, 63 dos qua is são
de pu ta dos e 21 se na do res. Sua com po si ção ba se-
ia-se na pro por ção de ca de i ras que cada par ti do po lí-
ti co de tém no Con gres so, daí que os gran des par ti dos
têm uma re pre sen ta ção ma i or na mes ma. Se gun do
as nor mas in ter nas do Con gres so, os lí de res par ti dá-
ri os são res pon sá ve is não só pela in di ca ção dos
mem bros da CMPOF, como tam bém têm con si de rá-
vel in fluên cia na es co lha do pre si den te e dos três
vice-pre si den tes. Essas fun ções hi e rár qui cas, mais a
de re la tor, são al ter na das a cada ano en tre re pre sen-
tan tes do Se na do e da Câ ma ra dos De pu ta dos. Dada
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a im por tân cia des ses car gos, as prer ro ga ti vas dos lí -
de res par ti dá ri os na com po si ção da co mis são re pre-
sen tam, para eles, um im por tan te ins tru men to de
con tro le do pro ces so de ela bo ra ção do or ça men to,
as sim como um meio de re com pen sar ou pu nir seus
mem bros.

A CMPOF es tru tu ra-se ain da em dez áre as te -
má ti cas, cada qual tem um re la tor se to ri al cuja res-
pon sa bi li da de é pre pa rar um re la tó rio par ci al con ten-
do as emen das apro va das por seus mem bros. O re la-
tor ge ral da CMPOF con so li da to dos es ses re la tó ri os.
As fun ções de re la tor ge ral e de re la tor se to ri al são de 
gran de in fluên cia e de pen dem de in di ca ção do pre si-
den te da co mis são, res pe i tan do-se a nor ma da pro -
por ção en tre os par ti dos.

Qu an do um pro je to de lei che ga à CMPOF, o re -
la tor ge ral apre sen ta um pa re cer pre li mi nar ba se a do
nas ne go ci a ções re a li za das en tre as li de ran ças dos
par ti dos. Um dos as pec tos mais im por tan tes des se
pa re cer é de fi nir os pa râ me tros e pra zos fi na is para
que os par la men ta res pro po nham emen das co le ti vas
e in di vi du a is. Isto faz com que eles tra vem acir ra das
dis pu tas para in te grar a co mis são e, prin ci pal men te,
para se rem no me a dos para as prin ci pa is fun ções hi e-
rár qui cas, de re la tor e sub-re la tor. Seus ocu pan tes
têm a prer ro ga ti va de pro por a re dis tri bu i ção de ver -
bas, já que o pro ces so de apro va ção de emen das é
cen tra li za do no re la tor. Além dis so, so men te os mem -
bros das co mis sões po dem des ta car as emen das du -
ran te o pro ces so de vo ta ção no ple ná rio da co mis são.

As emen das co le ti vas têm mais chan ces de
apro va ção, no que tan ge a va lo res mais sig ni fi ca ti vos,
por que têm o apo io não só de in di ví du os mas de um
gru po que che gou a um acor do co le ti vo. Po rém, a ad -
mis são de emen das co le ti vas não quer di zer que as
in di vi du a is te nham de sa pa re ci do ou per di do im por-
tân cia. Não é raro que par la men ta res en trem em
acor do com po lí ti cos nos es ta dos e mu ni cí pi os para
pro por emen das in di vi du a is – co nhe ci das como “ra-
cha di nhas” – dis far ça das de co le ti vas, pois con sis tem
na apre sen ta ção de emen das ge né ri cas ao or ça men-
to, sem in di ca ção do mu ni cí pio onde será apli ca do o
re cur so. De po is de apro va da a emen da, en tre tan to,
os par la men ta res en vi am para o mi nis té rio res pon sá-
vel pela obra uma lis ta de mu ni cí pi os que de ve rão ser
con tem pla dos na hora da li be ra ção da ver ba.

Até 1993 não ha via li mi te ao nú me ro de emen -
das que cada par la men tar po dia pro por. A Re so lu ção
nº 1/93 res trin giu esse nú me ro a cin qüen ta por par la-
men tar, em uma ten ta ti va de ra ci o na li zar o pro ces so,
dan do pri o ri da de às emen das co le ti vas e re fre an do

os nu me ro sos con fli tos en tre os con gres sis tas. A par-
tir de 1995, o Con gres so re du ziu-o a vin te e es ta be le-
ceu um teto de R$ 1,5 mi lhão como va lor to tal de
emen das por par la men tar. Re cen te men te, este va lor
foi ele va do para R$ 2 mi lhões. É im por tan te ter em
men te, en tre tan to, que, ao com par ti lhar ou dar um
uso in di vi du al às emen das co le ti vas, os par la men ta-
res con se guem ex tra po lar esse teto de R$ 2 mi lhões
re ser va dos para as emen das in di vi du a is.

Ou tra im por tan te mu dan ça ins ti tu ci o nal in tro du-
zi da em 1995 foi a des cen tra li za ção do po der den tro
da CMPOF, com o au men to da au to no mia dos re la to-
res das sub co mis sões em re la ção ao re la tor ge ral da
co mis são, o qual per deu a prer ro ga ti va de apre sen tar
emen das de re la tor e o di re i to de re a pre sen tar emen -
das re je i ta das. Vale no tar que a dis tri bu i ção de po der
den tro da co mis são e das áre as te má ti cas não é equi -
li bra da e de pen de da quan ti da de de re cur sos dis po ní-
ve is.

As mu dan ças in tro du zi das no fun ci o na men to da 
co mis são vi san do des cen tra li zá-la, o au men to do po -
der dos sub-re la to res e o es ta be le ci men to de li mi tes
ao nú me ro de emen das ti ve ram o pro pó si to de re du zir
os cus tos de tran sa ção e os pro ble mas de ação co le ti-
va en tre os con gres sis tas. A in ten ção era re dis tri bu ir o 
po der no sen ti do de vi a bi li zar o aces so eqüi ta ti vo aos
re cur sos, au men tan do com isso a pro ba bi li da de de
apro va ção mú tua de emen das por acor do de apo io
re cí pro co en tre par la men ta res. Entre tan to, to dos es -
ses pas sos e com ple xas ne go ci a ções para apro var
emen das não ga ran tem que um pro je to, uma vez
apro va do e san ci o na do pelo pre si den te da Re pú bli ca,
seja re al men te im ple men ta do. Embo ra os par la men-
ta res te nham o di re i to de pro por emen das in di vi du a is
e co le ti vas ao or ça men to anu al, cabe ao Exe cu ti vo
de ter mi nar qua is de las se rão exe cu ta das, na de pen-
dên cia dos re cur sos dis po ní ve is no Te sou ro Na ci o nal.

A gran de ma i o ria dos par la men ta res lan ça mão
des sa prer ro ga ti va para pro por emen das des ti na das
a be ne fi ci ar suas prin ci pa is ba ses ele i to ra is, isto é,
essa es tra té gia é uti li za da por uma po lí ti ca cli en te lis ta
com o ob je ti vo de ma xi mi zar o fu tu ro ele i to ral e a car -
re i ra do par la men tar. Des sa ma ne i ra, é pla u sí vel afir -
mar que o Exe cu ti vo, que tem gran de po der dis cri ci o-
ná rio na exe cu ção do or ça men to anu al, use este po -
der para fa zer pres são so bre a atu a ção dos par la-
men ta res.

É a fal ta de sin cro nia en tre a ar re ca da ção fis cal
e as des pe sas pre vis tas, que usu al men te su bes ti ma
a par ce la de pa ga men tos do ser vi ço da dí vi da, via
ma ni pu la ção de pa râ me tros ma cro e co nô mi cos, que
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per mi te ao Exe cu ti vo agir es tra te gi ca men te ao con tin-
gen ci ar a li be ra ção das emen das à dis po ni bi li da de de 
re cur sos. Em con se qüên cia dis so, o Exe cu ti vo usa de
ex tre ma fle xi bi li da de e ar bí trio na ne go ci a ção com os
par la men ta res, ao não apli car cri té ri os ho mo gê ne os
quan do de ci de so bre as emen das que se rão de fato
exe cu ta das. É usu al e sa bi do por to dos os que es tão
há mais tem po nes sa Casa, que o pre si den te da Re -
pú bli ca re com pen se os par la men ta res que sis te ma ti-
ca men te vo tam a fa vor dos pro je tos de in te res se do
go ver no, au to ri zan do a exe cu ção de suas emen das
in di vi du a is e co le ti vas, e, ao mes mo tem po, pune os
que não vo tam nes ses pro je tos sim ples men te não
exe cu tan do as emen das pro pos tas por eles. Vá ri os
es tu dos pu bli ca dos em nos so País con fir mam que,
man ti das cons tan tes as de ma is con di ções, quan to
ma i or o va lor das emen das exe cu ta das de um con-
gres sis ta, ma i o res são suas chan ces de re e le i ção.
Bas ta ve ri fi car que o co e fi ci en te de mem bros da
CPMOF re e le i tos é bem ma i or do que os da que les
que não são dela mem bros.

O grau exa cer ba do de com pe ti ção en tre par la-
men ta res para fa zer par te da Co mis são Mis ta de
Orça men to le vou a fre qüen tes au men tos no nú me ro
de va gas na CMPOF. Em1988, ha via 60 mem bros ti -
tu la res (45 de pu ta dos e 15 se na do res) e hoje são 84
(63 de pu ta dos e 21 se na do res). Na opi nião de Ser ra
(1994), o au men to do nú me ro de mem bros da
CMPOF foi a ma ne i ra que os lí de res par ti dá ri os en -
con tra ram para li dar com as pres sões dos par la men-
ta res, já que a mera par ti ci pa ção na co mis são au-
men ta con si de ra vel men te as chan ces de ter pro je tos
apro va dos.

Em ou tras pa la vras, em face des se ar ca bou ço
ins ti tu ci o nal, não nos ad mi ra que al guns par la men ta-
res vo tem sis te ma ti ca men te nos pro je tos do go ver no,
ou mu dem de par ti do logo após a ele i ção, por que sa -
bem que tais com por ta men tos au men tam a pro ba bi li-
da de de os seus pe di dos se rem aten di dos pelo che fe
do Exe cu ti vo. Por ou tro lado, os par la men ta res que
não acom pa nham com tan ta fre qüên cia as pre fe rên-
ci as do go ver no têm me nos pos si bi li da des de im ple-
men tar pro gra mas e pro je tos que be ne fi ci em seu ele i-
to ra do.

O di fí cil é res pon der por que os par la men ta res
se con ten tam com um pa pel tão re du zi do no pro ces-
so de ela bo ra ção do or ça men to e por que a ma i o ria
dos par la men ta res não ten ta al can çar um me lhor
equi lí brio no que diz res pe i to ao aces so aos re cur sos
pú bli cos. A res pos ta é que esse pa pel, mes mo que li -
mi ta do, pro por ci o na al tos re tor nos ele i to ra is, pois
quan to mais emen das in di vi du a is são exe cu ta das,

ma i o res se rão as chan ces de re e le i ção do par la men-
tar.

A se guir, in tro du zi re mos as re gras mais re a lis-
tas para bus car fa zer os No bres Pa res e a so ci e da de
bra si le i ra re fle tir com mais pro pri e da de so bre a real
tra mi ta ção do or ça men to no Con gres so bra si le i ro.

Na re a li da de, o pre si den te pode ve tar a pro pos-
ta de or ça men to que re ce beu emen das no Con gres-
so. O veto pode va ler para toda a pro pos ta ou para
par tes se le ci o na das, o que con fe re ao pre si den te um
con si de rá vel con tro le so bre o de se nho fi nal do or ça-
men to. Se o veto do pre si den te fos se isen to de cus -
tos, o or ça men to aca ba ria man ten do sua for ma ori gi-
nal. Nes te caso, o Con gres so nem se da ria ao tra ba-
lho de pro por emen das na cer te za de que se ri am ve -
ta das. O fato de o or ça men to re ce ber tan tas emen das
sem se rem ve ta das su ge re duas ex pli ca ções pos sí-
ve is. A pri me i ra é que em bo ra as emen das afas tem o
pro je to do pon to pre fe ri do pelo go ver no, o pre si den te
pode sair be ne fi ci a do, por que a exe cu ção das mes-
mas au men ta seu ca ci fe na bar ga nha com os par la-
men ta res. A se gun da ex pli ca ção é que ve tar emen-
das apre sen ta um alto cus to po lí ti co para o go ver no
por de sen ca de ar a opo si ção de um de ter mi na do gru -
po em fun ção do cor te de um pro gra ma de seu in te-
res se.

Vi mos que a CMPOF con cen tra o po der de ci só-
rio so bre o or ça men to no in te ri or do Con gres so. Dis -
se mos tam bém que de ter mi na dos car gos na co mis-
são (pre si den te, vice-pre si den te, re la tor ge ral e re la-
tor se to ri al) têm me i os para exer cer con si de rá vel in -
fluên cia no pro ces so de emen dar o or ça men to fe de-
ral. Vis to que as no me a ções para es ses car gos são
fe i tas pe las li de ran ças par ti dá ri as, res pe i tan do o ta-
ma nho re la ti vo de cada le gen da no Con gres so, são
os lí de res dos par ti dos que com põem a base de sus -
ten ta ção do go ver no que, na re a li da de, de têm o con -
tro le so bre o pro ces so de ela bo ra ção do or ça men to,
por que eles têm uma con for tá vel ma i o ria no Le gis la ti-
vo. Essas cir cuns tân ci as im põem no vas li mi ta ções ao
re sul ta do da in te ra ção en tre os par la men ta res para
pro por emen das. Su pon do-se que o po der da Co mis-
são do Orça men to lhe con fe re bas tan te con tro le so -
bre o pro ces so, não é de se es pe rar que o or ça men to
mo di fi ca do seja pior para a Co mis são do que a pro-
pos ta ori gi nal do Exe cu ti vo.

Dada a es tru tu ra ins ti tu ci o nal atu al, o Exe cu ti vo
tem vá ri os ins tru men tos para ga ran tir o con tro le do
pro ces so de emen das do or ça men to no Con gres so. O 
Exe cu ti vo não so men te de tém a prer ro ga ti va ex clu si-
va de de ter mi nar o sta tus quo, ao es co lher o do cu-
men to so bre o qual as dis cus sões se rão em ba sa das
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e as de ci sões to ma das, mas tam bém de es ta be le cer
as di re tri zes do pro ces so em com bi na ção com a sua
co a li zão ma jo ri tá ria que con tro la a Co mis são do
Orça men to. E se tudo isso fa lhar, o go ver no pode ve -
tar as emen das, to tal ou par ci al men te. Mas exis tem
ain da ou tras sal va guar das no pro ces so de apro va ção
do or ça men to que im pe dem que o Con gres so mo di fi-
que a pro pos ta do go ver no. Con for me foi vis to na se -
ção an te ri or, a ma i o ria das des pe sas pre vis tas na
pro pos ta ori gi nal não é pas sí vel de emen da por par te
dos con gres sis tas. As re gras de ter mi nam que o Con -
gres so só pode in flu ir nos re cur sos da ru bri ca in ves ti-
men tos, que tem res pon di do por ape nas 1% a 2% de
to das as des pe sas or ça men tá ri as. Isso quer di zer que 
os par la men ta res, na re a li da de, têm mu i to pou ca in -
fluên cia no or ça men to to tal. A ma i or par te dos itens
está não só além do al can ce das emen das dos par la-
men ta res, como a par ce la que pode so frer emen das é 
ri gi da men te con tro la da pelo Exe cu ti vo.

Se as re gras con fe rem ao Exe cu ti vo todo esse
con tro le so bre o pro ces so de apro va ção do or ça men-
to, é es tra nho que tan tas emen das se jam pro pos tas
pe los con gres sis tas. Mes mo que elas só pos sam ter
como alvo uma fa i xa re du zi da de des pe sas (in ves ti-
men tos), ain da as sim re pre sen tam im por tan tes re-
cur sos que se es pe ra ria que o go ver no qui ses se usar
se gun do suas pre fe rên ci as. Esta mos su ge rin do que o 
go ver no tem bons mo ti vos para per mi tir que os par la-
men ta res emen dem o or ça men to, mes mo que isso no 
mais das ve zes sig ni fi que que os re cur sos se jam gas -
tos de ma ne i ra di fe ren te do que o Exe cu ti vo gos ta ria.
A ra zão dis so é que a apro va ção de emen das não é o
pas so fi nal no pro ces so or ça men tá rio. Mes mo de po is
de apro va do, in clu si ve com as emen das apre sen ta-
das, a efe ti va im ple men ta ção dos pro gra mas e pro je-
tos não está ga ran ti da. Cabe ao Exe cu ti vo a in cum-
bên cia de li be rar os re cur sos para as des pe sas es pe-
ci fi ca das no or ça men to. E as re gras con ce dem ao go -
ver no uma gran de au to no mia na de ci são de quan do e 
quan to será exe cu ta do. Em con se qüên cia, o Exe cu ti-
vo pode es co lher es tra te gi ca men te qua is emen das
de um par la men tar se rão apro pri a das ou en ga ve ta-
das, ape sar de ter sido apro va das. Isso põe nas mãos
do go ver no um im por tan te ins tru men to para re com-
pen sar ou pu nir os con gres sis tas de acor do com o
grau de apo io ou de opo si ção que lhe pro por ci o nam
du ran te o ano. Assim, a in te ra ção do Exe cu ti vo bra si-
le i ro com sua co a li zão no Con gres so de mons tra ra
que o uso es tra té gi co da exe cu ção das emen das dos
con gres sis tas é uma im por tan te mo e da para in cen ti-
var es ses ato res a co o pe rar. A apro pri a ção das emen -
das é um dos prin ci pa is me i os usa dos pelo go ver no

em tro ca de apo io a suas pro pos tas. Ao ne go ci ar su -
por te po lí ti co em tro ca de pa tro na gem, o Exe cu ti vo e
sua co a li zão con se guem co lher os lu cros no “mer ca-
do” le gis la ti vo, o que será es sen ci al para que o go ver-
no con si ga apro var as re for mas mais im por tan tes.
Fica evi den te que o Exe cu ti vo tem bons mo ti vos para
per mi tir que os con gres sis tas pro po nham emen das
ao or ça men to. A per da de re cur sos or ça men tá ri os é
mais do que com pen sa da pelo apo io ob ti do pelo go -
ver no em tro ca da apro pri a ção es tra té gi ca de emen -
das. Mas é ob vio que ele im po rá di ver sas di fi cul da-
des, para ne go ci ar caso a caso, in di vi du al men te, des -
con tin gen ci a men to, con vê nio, em pe nho e li be ra ção
dos re cur sos. Assim, mu i tos vo tos fa vo rá ve is se rão
ga ran ti dos.

Ou tra im por tan te in di ca ção da in fluên cia do pre -
si den te no pa drão de voto dos par la men ta res foi a de -
ci são do go ver no Fer nan do Hen ri que de cen tra li zar a
dis tri bu i ção de re cur sos sob o con tro le do Exe cu ti vo
cri an do o Sis te ma de Acom pa nha men to Le gis la ti vo –
SIAL (de cre to nº 1.403, de 21 de fe ve re i ro de 1995).
Com essa mu dan ça, o go ver no FHC ina u gu rou uma
for ma nova e efi ci en te de con tro lar ao mes mo tem po
os pe di dos e o com por ta men to dos de pu ta dos.

Na opi nião de Edu ar do Gra eff, en tão se cre tá rio
exe cu ti vo da pas ta de Assun tos Insti tu ci o na is:

“No iní cio do go ver no, tí nha mos no ta do que fal -
ta va um me ca nis mo ins ti tu ci o nal ca paz de con tro lar
os pe di dos dos par la men ta res. Não era raro ver di ver-
sos de pu ta dos, mu i tos de les in fiéis ao go ver no, so li ci-
tan do a aju da de di fe ren tes mi nis té ri os e ór gãos do
go ver no para seus dis tri tos ele i to ra is. Foi por isso que
re sol ve mos as su mir o con tro le des sa si tu a ção cen tra-
li zan do to dos os pe di dos dos par la men ta res no SIAL.
Esse sis te ma cen tra li za do nos per mi te for mar um
qua dro exa to do que os de pu ta dos pe di ram bem
como da me di da em que o go ver no aten deu a es ses
pe di dos”.

Em ou tras pa la vras, o SIAL faz um ba lan ço en -
tre os pe di dos dos de pu ta dos e a ma ne i ra como vo -
tam no Con gres so. Isso aju da a ra ci o na li zar e con tro-
lar as des pe sas or ça men tá ri as do Exe cu ti vo, re du zin-
do os cus tos da bus ca de apo io ao per mi tir que o go -
ver no res pon da aos pe di dos de de pu ta dos que lhe
são fiéis, ao mes mo tem po em que evi ta o des per dí-
cio de ver bas com par la men ta res in fiéis.

Por tan to, os par la men ta res que cos tu ma vam
ope rar com suas re des de in fluên cia nas bu ro cra ci as
dos di ver sos mi nis té ri os para ter aces so aos re cur sos
pú bli cos ago ra têm de tra tar di re ta men te com a Se-
cre ta ria Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que dis -
põe de in for ma ções com ple tas so bre o que eles de se-
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jam e como se com por tam no Con gres so. Essa nova
es tru tu ra en fra que ceu ain da mais o po der de bar ga-
nha dos par la men ta res na ne go ci a ção com o go ver-
no, que de i xa es tra te gi ca men te para o úl ti mo mês do
ano fis cal a re com pen sa aos de pu ta dos fiéis. Nos três 
úl ti mos anos fis ca is, por exem plo, mais de dois ter ços
(66,9% em 1999, 66,0% em 2000 e 74,1% em 2001)
das exe cu ções do or ça men to da ru bri ca in ves ti men-
tos fo ram fe i tas em de zem bro, a ma i or par te como
“res tos a pa gar” a se rem efe ti va men te li be ra dos no
ano fis cal sub se qüen te. Quer di zer, a es tra té gia do
go ver no é es pe rar até o úl ti mo mo men to para exe cu-
tar in ves ti men tos or ça men tá ri os, in clu si ve emen das
in di vi du a is ou co le ti vas dos par la men ta res, como for -
ma de pres si o ná-los a vo tar de acor do com as pre fe-
rên ci as do Exe cu ti vo ao lon go do pe río do le gis la ti vo.

Con tu do, nem sem pre o go ver no está em con di-
ções de le var a cabo essa es tra té gia de pre mi ar os
de pu ta dos no fim de cada ano fis cal, to man do como
re fe rên cia o modo como eles vo ta ram. Mes mo de po is
de es go tar to dos os me ca nis mos ins ti tu ci o na is para
in cen ti var os de pu ta dos a apo i ar seus pro je tos, o go -
ver no even tu al men te tem de au to ri zar mais cedo a
exe cu ção dos pe di dos e pro je tos dos par la men ta res,
seja para re sol ver vo ta ções no mi na is con tro ver ti das,
seja para bar rar ini ci a ti vas in de se já ve is da opo si ção.

À pri me i ra vis ta, pode pa re cer que a soma de di -
nhe i ro des pen di da pelo go ver no para man ter a dis ci-
pli na de sua co a li zão é mu i to alta. Mas, com pa ran do a 
to ta li da de de re cur sos des ti na dos a in ves ti men tos
com os ou tros gas tos do go ver no, per ce be-se que, na 
re a li da de, aque les de sem bol sos cor res pon dem a
uma pe que na fra ção do to tal. O va lor gas to com in-
ves ti men tos, ru bri ca onde es tão lo ca li za das as ver-
bas vin cu la das a emen das dos par la men ta res, e efe ti-
va men te li be ra do en tre 1998 e 2000, sig ni fi cou me-
nos de 2% (em 2001 um pou co aci ma des te pa ta mar,
2,4%) de toda a des pe sa do go ver no. Os re cur sos or -
ça men tá ri os des ti na dos ao pa ga men to e re fi nan ci a-
men to das dí vi das, às trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
aos es ta dos e mu ni cí pi os e à se gu ri da de so ci al, e os
re la ci o na dos com os gas tos ope ra ci o na is dos ór gãos
pú bli cos não po dem ser to ca dos pelo Con gres so no
pro ces so de ela bo ra ção do or ça men to. Assim, o mon -
tan te que so bra para as emen das in di vi du a is e co le ti-
vas dos par la men ta res é ex tre ma men te ba i xo. Em ou -
tras pa la vras, as ações dos par la men ta res na es fe ra
or ça men tá ria são li mi ta das e con di ci o na das pe las ini -
ci a ti vas do Exe cu ti vo.

Por ou tro lado, nem to dos os re cur sos des ti na-
dos à ru bri ca in ves ti men tos cor res pon dem a emen-
das dos par la men ta res. Na re a li da de, é mu i to di fí cil

ob ter um va lor exa to e con fiá vel. Uma das prin ci pa is
ra zões dis so é que al gu mas emen das à pro pos ta ori -
gi nal do Exe cu ti vo são agre ga das. Por exem plo, se
um par la men tar ob tém apro va ção de uma emen da de 
R$ 100 mil a um sub tí tu lo ori gi nal de R$ 15 mi lhões, a
exe cu ção vai apa re cer agre ga da como se o au tor da
emen da ti ves se ob ti do a quan tia to tal e não ape nas a
par ce la es pe cí fi ca que ele acres cen tou. O Exe cu ti vo
tam bém pode apro ve i tar um pro je to (ou a emen da)
apre sen ta do por um úni co par la men tar para re dis tri-
bu ir ver bas por cré di tos adi ci o na is e, as sim como no
caso an te ri or, sua li be ra ção será agre ga da.

De ma ne i ra ge ral, en tre 18% e 25% do to tal de
re cur sos alo ca dos a in ves ti men tos re la ci o na-se com
emen das par la men ta res in di vi du a is ou co le ti vas.
Des de a ado ção da cota de R$ 1,5 mi lhão por par la-
men tar, há cin co anos atrás, o va lor má xi mo da soma
to tal das emen das in di vi du a is é de R$ 871,5 mi lhões
(581 par la men ta res, en tre de pu ta dos e se na do res,
ve zes R$ 1,5 mi lhão). De acor do com a Co mis são de
Con tro le Fi nan ce i ro, o mon tan te das ver bas alo ca das
como emen das co le ti vas é de apro xi ma da men te R$
3,5 bi lhões por ano, dos qua is 70% se des ti nam a in -
ves ti men tos. Em ou tras pa la vras, a quan tia de di ca da
às emen das é mu i to re du zi da, se com pa ra da com os
ou tros gas tos or ça men tá ri os do go ver no.

Assim, po de mos con clu ir que o go ver no man-
tém sob rí gi do con tro le o pro ces so de ela bo ra ção e
exe cu ção do or ça men to no Bra sil,. Nor mas e pro ce di-
men tos ins ti tu ci o na is ga ran tem que o Exe cu ti vo não
cor ra o ris co de ter sua pro pos ta des fi gu ra da pe los
con gres sis tas. O pre si den te não só pode ve tar as mu -
dan ças in de se já ve is im pos tas pe los par la men ta res
ao pro je to ori gi nal, como tem à dis po si ção uma sé rie
de ins tru men tos ins ti tu ci o na is e van ta gens in for ma ci-
o na is que lhe per mi tem gui ar em se gu ran ça a tra mi ta-
ção do or ça men to pelo Con gres so. Como se isso não
bas tas se, cer tas nor mas res guar dam as pre fe rên ci as
do go ver no, co lo can do fora do al can ce dos par la men-
ta res as par tes mais im por tan tes do or ça men to, por -
que lhes é per mi ti do pro por emen das ape nas a uma
par ce la di mi nu ta do pa co te de des pe sas or ça das.

A des pe i to des se enor me con tro le, os le gis la do-
res pro põem e apro vam um gran de nú me ro de emen -
das ao or ça men to anu al. Embo ra os va lo res des sas
emen das se jam mu i to pe que nos em re la ção à to ta li-
da de do or ça men to, é sur pre en den te que, dis pon do
de tan tos ins tru men tos, o Exe cu ti vo de i xe que sua
pro pos ta se des vie tan to dos ter mos que gos ta ria.
Ale ga mos que o go ver no se dis põe a ar ris car esse
cus to, por que se apro ve i ta da opor tu ni da de para uti li-
zar a exe cu ção de emen das como ins tru men to de
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con tro le dos mem bros de sua co a li zão nas vo ta ções
no Con gres so. Em ou tras pa la vras, o uso es tra té gi co
da li be ra ção das emen das pro pi cia ao Exe cu ti vo o ga -
nho de vo tos fa vo rá ve is que mais do que com pen sa a
per da de cor ren te da al te ra ção de sua pro pos ta ini ci al.
É por isso que o go ver no não so men te abre mão de
usar os re cur sos ins ti tu ci o na is e as in for ma ções de
que dis põe para im pe dir a mo di fi ca ção do seu pro je to
de or ça men to, como in cen ti va a apre sen ta ção de
emen das ao sis te ma ti ca men te su pe res ti mar o ní vel
das re ce i tas es pe ra das. Não que os con gres sis tas se -
jam lu di bri a dos por essa es tra té gia; eles se dis põem
a par ti ci par des se jogo com o go ver no por que vêem
nele um meio atra vés do qual a ma i o ria dos par la-
men ta res pos sa as se gu rar sua pró pria so bre vi vên cia
po lí ti ca. Os de pu ta dos que fa zem par te da co a li zão se 
be ne fi ci am re ce ben do ver bas or ça men tá ri as que,
ape sar de pe que nas em re la ção à to ta li da de do or ça-
men to, são su fi ci en tes para ga ran tir-lhes êxi to ele i to-
ral e so bre vi vên cia po lí ti ca.

Assim, o con tin gen ci a men to apos to pelo novo
Go ver no não nos sur pre en de. É ape nas a ma nu ten-
ção do es ta do de co i sas que des cor ti na mos ao País
nes se pro nun ci a men to. O que pre ten de mos aqui é in -
tro du zir o as sun to no âm bi to do de ba te le gis la ti vo em
ter mos mais cla ros e bem de fi ni dos, sem os ilu si o nis-
mos tão con ve ni en tes. Em bre ve, va mos pro por um
con jun to de me di das com as qua is pre ten de mos con -
du zir o País a ter uma ad mi nis tra ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria tão efi ci en te como as dos pa í ses que li de-
ram hoje os de ma is nes se cam po de co nhe ci men to,
por te rem im plan ta do re for mas que pro du zi ram ex ce-
len tes re sul ta dos eco nô mi cos, po lí ti cos, ge ren ci a is e
para o be ne fí cio da so ci e da de. Cito, como exem plos,
a Su é cia, a Nova Ze lân dia, a Aus trá lia e o Ca na dá.
Esta mos ci en tes de que o Bra sil já ini ci ou a tri lhar
esse ca mi nho, mas há mu i to mais a ser fe i to. Con cla-
ma mos o Se na do Fe de ral a con ver gir es for ços nes se
sen ti do, para evi tar epi só di os las ti má ve is como o con -
tin gen ci a men to de in ves ti men tos ne ces sá ri os ao de -
sen vol vi men to do País, a frus tra ção do re a jus te cons -

ti tu ci o nal men te pre vis to aos ser vi do res pú bli cos, a
ine xis tên cia de au men to do va lor real de com pra do
sa lá rio-mí ni mo e a re du ção do or ça men to de mi nis té-
ri os a me nos de 30 % do ini ci al men te pre vis to.

Enquan to es sas mu dan ças es tru tu ra is não
ocor rem, to da via, é pre ci so agir con tra esse con tin-
gen ci a men to, que so ma da aos re pe ti dos au men tos
da taxa de ju ros, ao au men to do com pul só rio ban cá-
rio jun to ao Ban co Cen tral e ao in cre men to do su pe rá-
vit pri má rio ame a çam jo gar o Bra sil em uma re ces são
pro fun da. Se ria con ve ni en te mes mo que o Mi nis tro da 
Fa zen da com pa re ces se ao Con gres so Na ci o nal para
ex pli car o que está fa zen do e por que está fa zen do.
Te ria se con ver ti do o PT ao ne o li be ra lis mo eco nô mi-
co, ao mo ne ta ris mo clás si co?

No cur to pra zo, or ga ni za mos uma re u nião, an -
tes de on tem, da Ban ca da Fe de ral do Dis tri to Fe de ral,
que de ci diu tra ba lhar de for ma co e sa con tra o con tin-
gen ci a men to dos re cur sos apro va dos pela Ban ca da
na vo ta ção da Lei Orça men tá ria para 2003 para re a li-
zar in ves ti men tos ex tre ma men te ne ces sá ri os ao Dis -
tri to Fe de ral.

A ban ca da do DF tam bém lu ta rá pela li be ra ção
dos re cur sos de pro je tos vi ta is para a so ci e da de que
re pre sen ta nes te Par la men to, ins cri tos em Res tos a
Pa gar ao fim do exer cí cio de 2002. Não é pos sí vel cor -
ro bo rar tal so lu ção de con ti nu i da de da ação go ver na-
men tal. O flu xo das ações deve con ti nu ar mes mo ha -
ven do tro ca de Go ver nan tes, ain da mais quan do to -
das as in for ma ções lhes fo ram pres ta das em elo giá-
vel pro ces so de tran si ção.

Não eco no mi za re mos es for ços no apri mo ra-
men to da ges tão fi nan ce i ra go ver na men tal em nos so
País, nem, so ma dos a nos sa ban ca da, na luta pe los
le gí ti mos in te res ses do Dis tri to Fe de ral jun to a União,
cujo go ver no hos pe da. Ne gar-se a en ten der as im pli-
ca ções de tal fato, é re cu sar-se a en ten der a his tó ria
de nos so País.

Era o que tí nha mos a di zer no mo men to.
Mu i to obri ga do.
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Ata da 5ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 24 de fevereiro 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 He rá cli to For tes

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor  Pa u lo
Paim, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 35, DE 2003 

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 161, de 2000 (nº
5.516/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
da De ci são nº 696/2000 e do Acór dão nº
205/2000, re fe ren te à Inspe ção Ordi ná ria
re a li za da no De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER, (TC nº
008.796/2000-6).

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le o Avi so nº 5.516-SGS-TCU, de 1º de se tem bro
2000, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
– TCU en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia da De ci-
são nº 696/2000, re fe ren te à Inspe ção Ordi ná ria re a li-
za da no De par ta men to Na ci o nal de Estra das de Ro -
da gem – DNER, em 1994.

Os do cu men tos sob apre ci a ção fo ram en ca mi-
nha dos pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para
co nhe ci men to, se guin do o pro ce di men to que vem
sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti tu i ção
de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta
Casa.

O Avi so foi re ce bi do no Se na do, em 14 de se -
tem bro de 2000, e en ca mi nha do a esta Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le – CFC, em 19 de se tem bro de 
2000.

I.2 – Aná li se da Ma té ria

A Inspe ção sob exa me teve o in tu i to de apu rar
de nún ci as pu bli ca das na im pren sa a res pe i to de su -
pos tas ir re gu la ri da des em con tra tos fir ma dos en tre
o DNER e a em pre sa Pro tos Enge nha ria Ltda.

A Inspe ção com pro vou ir re gu la ri da des na ges -
tão do Sr. Ina ro Fon tan Pe re i ra, Di re tor Ge ral do
DNER, no pe río do de 20-4 a 27-12-92, con cer nen te à
pre vi são de pa ga men to an te ci pa do de 20% do va lor
do con tra to PG 27/92, re fe ren te à mo bi li za ção. Tal pa -
ga men to ca rac te ri zou de sem bol so de re cur sos por
ser vi ços não pres ta dos. O res pon sá vel, ou vi do em
au diên cia, não con se guiu jus ti fi car o pa ga men to an -
te ci pa do, in frin gi do o prin cí pio da eco no mi ci da de.
Des sa for ma, o Tri bu nal acor dou:

“8.1. apli car ao Sr. Ina ro Fon tan Pe re i-
ra, Di re tor Ge ral do DNER, no pe río do de
20-4 a 27-12-92, a mul ta pre vis ta no in ci so
III do art. 58 da Lei nº 8.443/92, no va lor de
R$4.000,00 (qua tro mil re a is), fi xan do–lhe o
pra zo de 15 (quin ze) dias, a con tar da no ti fi-
ca ção, para com pro var, pe ran te o Tri bu nal
(art. 165, in ci so III, alí nea a do Re gi men to
Inter no), o re co lhi men to da dí vi da aos co-
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fres do Te sou ro Na ci o nal, atu a li za da mo ne-
ta ri a men te, a par tir do dia se guin te ao tér mi-
no do pra zo es ta be le ci do até a data do efe ti-
vo re co lhi men to, na for ma da le gis la ção em
vi gor; e

8.2. au to ri zar, com fun da men to no art.
28, in ci so II, da Lei nº 8.443/92, a co bran ça
ju di ci al da dí vi da, caso não aten di da a no ti fi-
ca ção.”

II – Voto do Re la tor

Ante o ex pos to, opi na mos para que a Co mis são
de Fis ca li za ção e Con tro le:

1) tome co nhe ci men to do pre sen te pro ces so;

2) ofi cie ao TCU, in da gan do os mo ti vos que de -
man da ram um in ter va lo de tem po bas tan te elás ti co
en tre a cons ta ta ção das ir re gu la ri da des e a De ci são
profe ri da;

3) de ter mi ne a re mes sa ao ar qui vo do Avi so nº
161, de 2000. 

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. –
Jo nas Pi nhe i ro, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to,
Re la tor – Fer nan do Ri be i ro – Ju vên cio da Fon se ca
– He lo í sa He le na – Ge ral do Althoff – Ney Su as su-
na – Val mir Ama ral – Antô nio Car los Jú ni or.

PARECER Nº 36, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 139/2000, me di an-
te o qual o Tri bu nal de Con tas da União
en vi ou ao Se na do Fe de ral có pia da De ci-
são nº 596/2000-Ple ná rio, re fe ren te à au-
di to ria re a li za da no Fun do Na ci o nal de
De sen vol vi men to da Edu ca ção, re la ti va
ao Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção
Esco lar – PNAE (TC nº 010.989/1999-4).

Re la tor:Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co

O TCU, em ses são de 02 de agos to de 2000,
exa mi nou au di to ria de de sem pe nho re a li za da no
Fun do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca ção – 
FNDE, re la ti va ao Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta-

ção Esco lar – PNAE, atu al men te con du zi do por
aque la au tar quia.

O Pro gra ma, ali men tar de Assis tên cia ao pro-
gra ma foi cri a do para pro mo ver a su ple men ta ção es -
tu dan tes ca ren tes, era con du zi do até 1997 pela Fun -
da ção de Estu dan te – FAE; com a ex tin ção da que la
Fun da ção, o trans fe ri do para o FNDE.

A au di to ria re a li za da por téc ni cos da que le tri bu-
nal se ate ve aos as pec tos de efi ciên cia e efe ti vi da de
na con du ção do pro gra ma em pa u ta.

1.2. Aná li se da Ma té ria

Ain da que a au di to ria se ati ves se ape nas ao
exa me em en ti da des exe cu to ras dos Esta dos, Mu ni-
cí pi os e do Dis tri to Fe de ral, pôde ve ri fi car fa lhas no
con tro le de efi ciên cia do pro gra ma.

Di an te des sas fa lhas, de ci diu o TCU que o
FNDE im plan tas se in di ca do res de de sem pe nho do
pro gra ma e pro mo ves se o mo ni to ra men to de sua
evo lu ção, com vis tas a apu rar a efi ciên cia e efi cá cia
dos pro ce di men tos.

Adi ci o nal men te, de ter mi nou aque la Cor te que o 
FNDE acom pa nhas se e com pa ras se as aqui si ções
re a li za das no âm bi to da que le pro gra ma, en tre ou tras
me di das de con tro le dos gas tos dos re cur sos pú bli-
cos com a me ren da es co lar.

Tais de ter mi na ções es tão elen ca das a fls. 2 do
pro ces sa do.

II – Voto do Re la tor

O Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar
cons ti tui uma das mais sig ni fi ca ti vas for mas de atu a-
ção do Po der Pú bli co em be ne fi cio das co mu ni da des
mais ca ren tes.

A ele têm sido alo ca dos re cur sos da or dem de
785 mi lhões de re a is em 1998, e 903 mi lhões em
1999.

Entre 2000 e 2001 os va lo res ul tra pas sa ram a
casa de 1 bi lhão de re a is.

Em face da im por tân cia de seus re sul ta dos
para o de sen vol vi men to fí si co e in te lec tu al das cri -
an ças bra si le i ras ca ren tes, ali a da à re le vân cia dos
mon tan tes en vol vi dos, é de ver des ta Co mis são dar
es pe ci al aten ção à cor re ta apli ca ção de seus re cur-
sos.
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Di an te da de ci são do TCU, por meio da qual de -
ter mi nou que o FNDE pro vi den ci as se uma sé rie de
con tro les, cum pre a esta Co mis são ve ri fi car o aten di-
men to às exi gên ci as for mu la das pela Cor te de Con -
tas.

Em ra zão, por tan to, do aci ma ex pos to, voto no
sen ti do de que esta Co mis são re que i ra ao FNDE bem 
como ao TCU que in for me a esta Co mis são so bre as
pro vi dên ci as que fo ram to ma das e seus re sul ta dos,
no sen ti do de dar cum pri men to às de ter mi na ções fe i-
tas pelo Tri bu nal.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. – 
Jo nas Pi nhe i ro, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se-
ca, Re la tor “Ad Hoc” – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do
Althoff – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to –
Ney Su as su na – Val mir Ama ral – Anto nio Car los
Ju ni or.

PARECER Nº 37, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 114, de 2000 (nº 3
752/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da
De ci são nº 487/2000, re fe ren te ao Re la tó-
rio de Le van ta men to de Au di to ria re a li za-
da no De par ta men to Na ci o nal de Estra-
das de Ro da gem – DNER, re la ti va men te
às obras de cons tru ção do Con tor no Ro -
do viá rio de Vol ta Re don da na BR 393/1
16/RJ. (TC 925 .238/98-8).

Re la tor:Se na dor Fe nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao SENADO FEDERAL có pi as de di-
ver sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la
Insti tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li-
za das em obras, ógãos ou pro gra mas do Go ver no
Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 

Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,

per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as

das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos:

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne-
nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na -
tu re za le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o-

nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 01, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le os Avi sos
re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar -

qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-

li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Pre si den te: Amir Lan do_  Re la tor: Fer nan do Ri be i-
ro – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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(Do cu men to Ane xa do nos Ter mos do
Art. 250, Pa ra gra fo Úni co, do Re gi men to
Inter no.)

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,

po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS  DA UNIÃO ENVIADOS

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são

de Fis ca li za ção e Con tro le será fe i to em obe-
diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC,
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci-
o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, com voto “pelo co nhe ci-
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men to da ma té ria e re mes sa dos pro ces-
sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te– Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vênc 1o da Fon se ca – Fer nan do
Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 38, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 211, de 2000
(7.140/2000, na ori gem), do Tri bu na] de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 240/2000, re fe ren te ao re -
la tó rio de ins pe ção re a li za da jun to à em -
pre sa Te le co mu ni ca ções de Ser gi pe S.A.
– TELERGIPE, com o ob je ti vo de ve ri fi car
a si tu a ção do con tra to de edi ção de lis ta
te le fô ni ca (TC 675.109/96-5).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram
en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver-
sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti -
tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za-
das em  obras, Órgãos  ou pro gra mas do Go ver no
Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se. no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram. tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e con tro le os Avi sos
re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar -
qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 -CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri-
as e de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos
cons tan tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Chi-
co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. 

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la-
tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de
Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das
de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter
ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci-
so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons -
tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões
pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na

pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001 –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – 

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC,
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci-
o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, com voto “pelo co nhe ci-
men to da ma té ria e re mes sa dos pro ces-
sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar;
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2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis -
tas de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, P re si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 39, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 223, de 2000 (nº
7555/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha có pia da De -
ci são nº 385/2000, re fe ren te ao Re la tó rio de
Le van ta men to de Au di to ria no De par ta-
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da gem
– DNER, re la ti va men te às obras de ade-
qua ção de tre chos e con tor no ro do viá ri os
no Cor re dor Nor des te BR 230/PB (TC
008.751/2000-4).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo I, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das
a ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de-
ral ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun-
tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu am-se
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu ma pro vi-
dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za le gi fe-
ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mi são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te  – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Chi-
co Sar tory – He lo i sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. 

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la-
tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e
de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi-
as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de
de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to
no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de 
cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de -
ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com

ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao ar -
qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. 
– Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos –
Val mir Ama ral – He lo i sa He le na – Fer nan do Ma-
tu sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca –
Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do
Si que i ra Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

Sis te má ti ca de Aná li se dos Avi sos do
Tri bu nal de Con tas da União Envi a dos à Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que tra-
tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no âm bi-
to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas da
União e que não de man dem pro vi dên ci as adi ci-
o na is por par te da CFC, do Se na do Fe de ral ou
do Con gres so Na ci o nal, os qua is re ce be rão pa -
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re cer pa drão, me di an te re la ção, com voto “pelo
co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos pro-
ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

PARECER Nº 40, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 76, de 2001 (nº
1.740/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha Có pia
do Acór dão nº 93/2001, so bre au di to ria
re a li za da no De par ta men to Na ci o nal de
Estra das de Ro da gem – DNER – 4º Dis tri-
to Ro do viá rio Fe de ral, re la ti va men te às
obras de du pli ca ção da BR-10l/PE, no tre -
cho en tre Pra ze res e Cabo (TC nº
007.931/99-9).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le –  CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne-
nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na -
tu re za le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o-
nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le. Os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo I de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II –  Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo I.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re-
la tor – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro -
ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de Fis -
ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se -
gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das de ci-
sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do
ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si-
ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co-
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com

ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao ar -
qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.  – 
Amir Lan do , Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém – 
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do
Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS 

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que tra -
tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no âm -
bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas da
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União e que não de man dem pro vi dên ci as adi -
ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re ce be rão
pa re cer pa drão, me di an te re la ção, com voto
“pelo co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos
pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são
si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão, me -
di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex tem po-
râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel, opor tu-
na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de qual -
quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

PARECER Nº  41,  DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 124, de 2001 (nº
3.566/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do acór dão nº 164/2001 re fe ren te a au di-
to ria re a li za da na Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos – ECT, Di re to ria Re -
gi o nal do Pará, abran gen do o pe río do de
1º/1 a 31-12-97 (TC 450.084/98-1).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re -
fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das 
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos 
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
os Avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi-
a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar to ri – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to  – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER – 
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º  Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões,  11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24/11/1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,

de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer pipa des ne ces sá ria so bre car ga na pa -
u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em sua
ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS 

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE  – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a)  iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

 – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que tra-
tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no âm -
bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas da
União e que não de man dem pro vi dên ci as adi -
ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe de ral
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ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re ce be rão
pa re cer pa drão, me di an te re la ção, com voto
“pelo co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos
pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são
si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 42, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 153, de 2001
(4366-SGS-TCU/2001, na ori gem), do Tri-
bu nal de Con tas da União, que en ca mi-
nha có pia da De ci são nº 522/2001, re fe-
ren te ao re la tó rio de ins pe ção re a li za da
no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 15ª
Re gião (TC 011.436/99-9).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re -
fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das 
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos 
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
os avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi-
a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER – 
MOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos á Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art.1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co-
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or

re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

ENVIADOS À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a)  iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

 – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de Lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
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de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos –
Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu-
sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio Da Fon se ca – Fer -
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

PARECER Nº 43, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 38, de 2000 (nº
788/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão nº 98, de 2000, 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 na Co -
or de na ção Re gi o nal da Fun da ção Na ci o-
nal de Sa ú de no Esta do do Ma ra nhão –
FNS/MA (TC nº 350.249/97-0).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das

em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1, per -
mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re fe-
rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das.Em ou tros ca sos, có pi as das
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com -
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te  – Fer nan do Ri be i ro, Re-
la tor – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar to ri – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER – 
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO 

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro -
ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de Fis -
ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se -
gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das de ci-
sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do
ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si-
ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na

pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões,11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS

 À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

 – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
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de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

PARECER Nº 44, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 97, de 2000 (nº
3.045/2000, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, en ca mi nhan do có pia do
Acór dão nº 247, de 2000, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da-
men tam, re fe ren te à To ma da de Con tas
Espe ci al ins ta u ra da pela Su pe rin ten dên cia
do De sen vol vi men to da Ama zô nia-SUDAM,
con tra os Se nho res Anní bal Bar cel los,
Edil son Ma cha do de Bri to e Mi guel Vi a na
da Pa i xão (TC 927.350/98-0).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC. para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar tory, Re la tor –
Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Jef fer-
son Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.

FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



02042 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003    199ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



DOCUMENTO ANEXADO NOS TER – 
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. 

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro -
ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de Fis -
ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se -
gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das de ci-
sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do
ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si-
ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-

sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo. Sala das Re -
u niões, 11 de de zem bro de 2001. – Se na dor Amir
Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC 

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS 

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
 E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a gem
re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por re la-
tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com apo io
da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

  – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

  – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

  – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das pelo
TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re -
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
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com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão, me -
di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex tem po-
râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel, opor tu-
na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de qual-
quer pro vi dên cia. 3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá
so li ci tar des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir
vis tas de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te  – Ri car do San tos, Re la tor
– Val mir Ama ral  – He lo í sa He le na  – Fer nan do Ma -
tu sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca –
Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

PARECER Nº 45, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 134, de 2000 (nº
4.438-SGS-TCU/2000, na ori gem), en ca mi-
nhan do a De ci são nº 556, de 2000, bem
como dos res pec ti vos Re la tó ri os e voto
que a fun da men tam, re fe ren te a au di to ria
re a li za da pela SECEX/SP no De sen vol vi-
men to Ro do viá rio S/A, – DERSA, com o
ob je ti vo de exa mi nar as de sa pro pri a ções
das áre as ne ces sá ri as à cons tru ção do
Ro do a nel Ro do viá rio de São Pa u lo (TC nº 
0006.203/2000-0).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das

em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2 – Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re -
fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das 
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos 
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
os Avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi-
a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala das Re u niões, 13 de no vem bro de 2002.
– Amir Lan do, Pre si den te,  – Fer nan do Ri be i ro,
Re la tor – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral
– Chi co Sar to ri – He lo i sa He le na – Wel ling ton
Ro ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy –
Ge ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro -
ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de Fis -
ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se -
gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das de ci-
sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do
ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si-
ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer unia des ne ces sá ria so bre car ga na pa -

u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em sua
ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo i sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC 

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS

 À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE  – CFC 

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1  – To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

 – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.); 

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
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de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

 3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

PARECER Nº 46, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 194, de 2000 (nº
6586-SGS-TCU/2000, na ori gem), en ca mi-
nhan do a De ci são nº 803, de 2000, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, re fe ren te a au di to ri-
as re a li za das nas obras de in fra-es tru tu ra
de ir ri ga ção de uso co mum no Pe rí me tro
de Irri ga ção Ta bu le i ros Li to râ ne os, lo ca li-
za do nos Mu ni cí pi os de Par na í ba e Bu ri ti
dos Lo pes, na re gião nor te do Esta do do
Pi a uí (TC 008.468/2000-5 e TC
008.846/2000-0).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, Órgãos 
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 

Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,

obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-

trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os

pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la

Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi-
as das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das
a ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de-
ral ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun-
tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-

ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,

des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -

sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao

ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 

de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar to ri – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

 De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re sol ve: Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

 Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la-
tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de
Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das
de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter
ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci-
so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons -
tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões
pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

 Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co-
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or

re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer     uma     des ne ces sá-
ria so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. – 
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

 SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS 

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a gem
re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por re la-
tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com apo io
da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

 – au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
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de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PARECER Nº 47, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 209, de 2000 (nº
6.980/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 828, de 2000, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, so bre au di to ria re a li za da no Tri -
bu nal Re gi o nal do Tra ba lho da 15ª Re-
gião  – Cam pi nas/SP, nas áre as de pes so-
al, li ci ta ções e con tra tos, abran gen do o
pe río do de ja ne i ro de 1997 a mar ço de
1998 (TC 700.053/98-0). 

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, ór gãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos avi sos cons tan tes do Ane xo 1
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as tra ta das re fe-

rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já ne les es ta be le ci das.Em ou tros ca sos, có -
pi as das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a-
das a ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do
Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a
ins ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri-

bu nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as-
sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-

ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des ta for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os avi sos

re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar -
qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001 – CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis -

ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri-
as e de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos
cons tan tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de de zem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar to ri – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pé res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 01, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral ,
re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. 

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
ses são ex tra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces so de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de
Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das
de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter
ha vi do ou não so li ci ta ção con for me pre vis to no in ci-
so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons -
tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões
pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to,  é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a lo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia

que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 01, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

 – ma té ri as que, por for ça de lei, de-
vam ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de
ati vi da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos
Cons ti tu ci o na is, etc.);

 – ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

 – ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
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de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 48, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 221, de 2000 (nº
7.488/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do a De ci-
são nº 878, de 2000, bem como dos res-
pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, so bre au di to ria re a li za da na Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de Ara ra qua ra/SP, re fe-
ren te às obras de cons tru ção de con tor-
nos fer ro viá ri os no Cor re dor Trans me tro-
po li ta no de Ara ra qua ra/SP (TC
012.234/2000-2).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes

a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, ór gãos
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 01, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi-
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-

sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS 

À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
 E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1.To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a)  iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re -
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ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir
vis tas de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor –
Val mir Ama ral – He lo i sa He le na – Fer nan do Ma tu-
sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer -
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

PARECER Nº 49 , DE 2003 

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 233, de 2000, (nº
7.882-SGU-TCU, na ori gem), do Tri bu nal
de Con tas da União, que en ca mi nha a
De ci são nº 365, de 2000, bem como dos
res pec ti vos Re la tó ri os e Voto que a fun-
da men tam, re fe ren te a au di to ria re a li za da
na Se cre ta ria de Trans por tes Aqua viá ri os
do Mi nis té rio dos Trans por tes, com o ob -
je ti vo de ava li ar o cum pri men to dos ob je-
ti vos do pro gra ma de de ses ta ti za ção do
se tor por tuá rio (TC 011.995/2000-1). 

Re la tor:Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas

de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, Órgãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral. Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se-
gui da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

 As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção. A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane-
xo 1, per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra -
ta das re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri-
men to de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca-
sos, có pi as das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém,
en vi a das a ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se-
na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci-
ta ram a ins ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri-
os ao Tri bu nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre
os as sun tos tra ta dos. As ações e pro vi dên ci as de-
man da das si tu am-se no âm bi to das atri bu i ções do
Tri bu nal. Ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al-
men te de na tu re za le gi fe ran te, é re que ri da do Con-
gres so Na ci o nal. Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 
1, de 2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, os Avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser
en vi a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

 Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1. 

Sala da Co mis são,  13 de no vem bro de 2002.
– Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro,
Re la tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral
– Chi co Sar to ri –He lo i sa He le na – Wel ling ton Ro -
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res .
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,

de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te .

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou
por re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim,
com apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
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pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC,
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci-
o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, com voto “pelo co nhe ci-
men to da ma té ria e re mes sa dos pro ces-
sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 50, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le, so bre o Avi so nº 235, de 2000 (nº
7.950-SGS-TCU/2000, na ori gem), en ca mi-
nhan do a De ci são nº 374, de 2000, bem
como dos res pec ti vos re la tó ri os e voto
que a fun da men tam, re fe ren te à au di to ria
re a li za da na Empre sa Va lec Enge nha ria,
Cons tru ções e Fer ro vi as 5/A, re la ti va men te
ao tre cho da fer ro via Nor te-Sul lo ca li za do
en tre as ci da des de Impe ra triz e Estre i to –
MA (TC 350.158/98-3).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 

acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, ór gãos
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I, per -
mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re fe-
rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das 
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
co mis sões per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos 
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo I de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo I.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro-
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge-
ral do Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,

de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 01, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS

 À COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
 E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con tas
da União e que não de man dem pro vi dên ci as
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adi ci o na is por par te da CFC, do Se na do Fe-
de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os qua is re-
ce be rão pa re cer pa drão, me di an te re la ção,
com voto “pelo co nhe ci men to da ma té ria e re -
mes sa dos pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra
ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 51, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre Avi so nº 242, de 2000 (nº
8.226-SGS-TCU/2000, na ori gem), en ca mi-
nhan do a De ci são nº 424, de 2000, bem
como dos res pec ti vos re la tó rio e voto
que a fun da men tam, re fe ren te a au di to ria
re a li za da nas obras da Bar ra gem de San -
ta Cruz, no Mu ni cí pio de Apo di/RN (TC nº 
006.356/2000-0).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, ór gãos
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras co mis sões per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os avi sos
re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar -
qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por esta Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Chi co Sar tory – He lo í sa He le na –_ Wel ling ton
Ro ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy –
Ge ral do Althoff – Jef fer son Pe res.

    219ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



Fe ve re i ro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 25 02063FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la-
tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de
Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das
de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter
ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci-
so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons -
tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões
pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia

que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con-
tas da União e que não de man dem pro vi-
dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, do Se -
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na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os
qua is re ce be rão pa re cer pa drão, me di an te
re la ção, com voto “pelo co nhe ci men to da
ma té ria e re mes sa dos pro ces sa dos ao ar-
qui vo” ou ou tra ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2001 –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 52, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 21, de 2001
(nº 9.126/2000, na ori gem), en ca mi nhan-
do a De ci são nº 1.037, de 2000, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que
a fun da men tam re fe ren te à au di to ria re a li za-
da na Se cre ta ria de Edu ca ção do Esta do da 
Ba hia, para ave ri guar a re gu la ri da de das
aqui si ções de ali men tos para a me ren da es -
co lar na que le Esta do (TC 007.461/97-6).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes

a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, Órgãos 
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a
Insta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri-
bu nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as-
sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001–CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri-
as e de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos
cons tan tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar tory, Re la tor
Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Jef fer son
Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to –
Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-

sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SiSTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti-
ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das pelo TCU
por so li ci ta ção da CFC ou do Se na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con-
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tas da União e que não de man dem pro vi-
dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, do Se -
na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os
qua is re ce be rão pa re cer pa drão, me di an te
re la ção, com voto “pelo co nhe ci men to da
ma té ria e re mes sa dos pro ces sa dos ao ar-
qui vo” ou ou tra ex pres são si mi lar.

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

PARECER Nº 53 , DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre Avi so nº 22, de 2001 (nº
9.132/SGS/TCU, na ori gem),en ca mi nhan-
do a De ci são nº 483/2000, bem como dos
res pec ti vos Re la tó ri os e voto que a fun-
da men tam, Re fe ren te au di to ria re a li za da
na Com pa nhia de De sen vol vi men to dos
Va les do São Fran cis co e do Par na í ba –
CODEVASF.(TC nº 005.507/2000-1)

Re la tor:Se na dor Edu ar do Su plicy

I – Re la tó rio

I.1 –  His tó ri co

Por in ter mé dio do Avi so nº 22, de 2000 (nº 91
32-SGS-TCU, na ori gem), o TCU – Tri bu nal de Con -
tas da União – en ca mi nhou ao Se na do Fe de ral có pia
da De ci são nº 483/2000, ado ta da pela Se gun da Câ -
ma ra da que la Insti tu i ção, re fe ren te à au di to ria re a li za-
da na Com pa nhia de De sen vol vi men to dos Va les do
São Fran cis co e do Par na í ba.

O do cu men to sob apre ci a ção foi en ca mi nha do
pelo Tri bu nal ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to,
se guin do o pro ce di men to, que vem sen do ul ti ma men-
te ado ta do por aque la Insti tu i ção, de en vi ar a esta
Casa có pia de to dos os seus jul ga men tos.

A au di to ria foi re a li za da no Pe rí me tro de Irri ga-
ção Ja í ba – MG, sob a exe cu ção da Co de vasf, cuja
meta é ir ri gar uma área de 100.000 ha, “em uma re -
gião de ba i xos in di ca do res só cio eco nô mi cos, lo ca li-
za da na re gião nor te do es ta do de Mi nas Ge ra is”. Fo -
ram de tec ta das “fa lhas e im pro pri e da des re la ti vas ao
Con tra to nº 1 05 96 0186 00, fir ma do em 22-7-1996,
cujo ob je to era a exe cu ção de ser vi ços de mo ni to ra-
men to de fa u na, com ple men ta ção dos es tu dos fi tos-
so ci o ló gi cos e in te gra ção da fa u na e flo ra no Pro je to
Ja í ba – Eta pa I”.

As fa lhas e im pro pri e da des apu ra das di zem res -
pe i to a: i) uti li za ção de mo da li da de ina de qua da de li ci-
ta ção: “to ma da de pre ços”, quan do o cor re to se ria
“con cor rên cia”, em face do va lor fi nal do con tra to; ii)
fal ta de or ça men to de ta lha do ou es ti ma ti va de cus tos;
iii) ine xis tên cia de do ta ção or ça men tá ria su fi ci en te
para a con tra ta ção dos ser vi ços; iv) al te ra ção do pra -
zo pre vis to no Edi tal de li ci ta ção para exe cu ção dos
ser vi ços; v) al te ra ção do va lor do con tra to, com in frin-
gên cia do art. 65, in ci so II e § 2º, da lei de li ci ta ções
(Lei nº 8.666/93).

As pe ças em aná li se fo ram re ce bi das nes ta
Casa, em 30-1-2001, e en ca mi nha das à Co mis são de 
Fis ca li za ção e Con tro le em 16-2-2001.

É o re la tó rio.

I.2 – Aná li se da Ma té ria

Em face das fa lhas e im pro pri e da des apu ra das,
to das de ca rá ter for mal, e ten do em vis ta não ha ver
in dí ci os de da nos ao Erá rio, a Se gun da Câ ma ra, por
pro pos ta do re la tor do pro ces so, de ci diu re co men dar
à ad mi nis tra ção da Co de vasf que ob ser ve nas pró xi-
mas con tra ta ções, o dis pos to nos arts. 3º, 7º, § 2º, in -
ci sos II e III, 23, in ci so II, 57, §§ 1º e 2º e 65, in ci so II e
§ 22, da Lei nº 8.666/93. Esses dis po si ti vos da lei es -
tão as so ci a dos a cada uma das im pro pri e da des apu -
ra das e in di ca das aci ma.

II –  Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta que, do
apu ra do, não há re gis tro de da nos ao Erá rio, nem
su ge re qual quer pro vi dên cia a ser ado ta da por esta
Casa ou pelo Con gres so Na ci o nal, o nos so voto é

02068 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003    225ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



Fe ve re i ro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 25 02069

para que esta Co mis são tome co nhe ci men to da
ma té ria e de li be re pelo en ca mi nha men to do pro-
ces so o ar qui vo.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te
– Amir Lan do – Re la tor – Edu ar do Su plicy – Antô -
nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Chi co Sar to ri –
Ii e lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to – Ney Su as su-
na – Ge ral do Althoff – Fer nan do Ri be i ro – Jef fer son
Pe res.

PARECER Nº 54, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 50, de 2001 (nº
724/2001, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, en ca mi nhan do có pia da De -
ci são nº 111, de 2001, bem como dos res -
pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men-
tam, so bre au di to ria re a li za da nas obras
de in fra-es tru tu ra do Pe rí me tro de Irri ga-
ção Ja gua ri be-Apo di, no Mu ni cí pio de Li -
mo e i ro do Nor te, Esta do do Ce a rá, de
res pon sa bi li da de do De par ta men to Na ci-
o nal de Obras Con tra as Se cas – DNCOS
(TC 007.977/2000-7).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, ór gãos
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 

Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras co mis sões per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os avi sos
re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar -
qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato Nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002.–
Se na dor Amir Lan do – Pre si den te da Co mis são –
Fer nan do Ri be i ro, Re la tor – Antô nio Car los Ju ni-
or – Val mir Ama ral – Chi co Sar to ri – He lo í sa He-
le na – Wel ling ton Ro ber to – Ney Su as su na –
Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – Jef fer son
Pe res.
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DOCUMENTAÇÃO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250 PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União en vi-
a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de  de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.–
Se na dor Amir Lan do – Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1.To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
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no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC,
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci-
o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, com voto “pelo co nhe ci-
men to da ma té ria e re mes sa dos pro ces-
sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar;

2.Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3.Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas de 
ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. – 
Amir Lan do – Ri car do San tos – Val mir Ama ral – He -
lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém – Luiz Otá vio – 
Ju vên cio Da Fon se ca – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral-
do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PARECER Nº 55, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le so bre o Avi so nº 82, de 2001  (nº
1981-SGS-TCU/2001, na ori gem), en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 100, de
2001, 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 no De par ta men to
Na ci o nal de Estra das de Ro da gem  –
DNER, na exe cu ção de sub pro je to des ti-
na do ao pa ga men to de in de ni za ções re-
la ti vas à de sa pro pri a ção de imó ve is (TC
013.699/97-0).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

1.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 

acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, Órgãos 
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

1.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
os Avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi-
a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo I.

Sala da Co mi são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar tory, Re la tor – 
Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral – Jef fer-
son Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União en vi-
a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
ses são ex tra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la-
tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em
pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões
de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e
de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu-
ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi-
as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de
de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to
no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de 
cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen ti do nas de -
ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,

po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC,
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci-
o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, com voto “pelo co nhe ci-
men to da ma té ria e re mes sa dos pro ces-
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sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres são si mi-
lar.

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém –
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do Ri -
be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra Cam -
pos.

PARECER Nº 56, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o Avi so nº 83, de 2001
(nº 2009-SGS-TCU/2001, na ori gem), en-
ca mi nhan do a De ci são nº 271, de 2001,
bem como os res pec ti vos re la tó rio e
voto que a fun da men tam, re fe ren te à au -
di to ria re a li za da na Empre sa Bra si le i ra
de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT, na área
de fran qui as de agên ci as e ser vi ços (TC
013.889/94-0).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
cons tan tes do Ane xo I, me di an te os qua is fo ram en -
ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas
de ci sões e acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i-
ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe ções re a li za das
em obras, ór gãos ou pro gra mas do Go ver no Fe de-
ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.
I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras co mis sões per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo I de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo I.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar tory, Re la tor – 
Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Jef fer-
son Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-99, fir mou ori en ta-
ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re la tó-
ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal em pro -
ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis sões de
Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de ral, e de Fis -
ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos De pu ta dos. Se -
gun do essa de li be ra ção, o en vio das có pi as das de ci-
sões ao Con gres so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do
ou não so li ci ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do
art. 71 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si-
ção ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des ta for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria so bre car ga na
pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em
sua ma i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con-
tas da União e que não de man dem pro vi-
dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, do Se -
na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os
qua is re ce be rão pa re cer pa drão, me di an te
re la ção, com voto “pelo co nhe ci men to da
ma té ria e re mes sa dos pro ces sa dos ao ar-
qui vo” ou ou tra ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.
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3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem breo de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te; Ri car do San tos; Val mir
Ama ral; He lo í sa He le na; Fer nan do Ma tu sa lém;
Luiz Otá vio; Ju vên cio da Fon se ca; Fer nan do Ri -
be i ro; Ge ral do Althoff; Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.

PARECER Nº 57, de 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e con -
tro le so bre o Avi so nº 151, de 2001 (nº
4.339/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 511, de 2001, bem como dos
res pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da-
men tam, so bre le van ta men to de au di to ria
re a li za da nas obras de cons tru ção/ade-
qua ção de con tor nos ro do viá ri os no cor -
re dor Ara gua ia_To can tins, no Esta do de
Go iás, 120 Dis tri to Ro do viá rio de Go iás,
sob a res pon sa bi li da de do De par ta men to
Na ci o nal de Estra das de Ro da gem –
DNER (TC 006.709/2001-0).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo I, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, Órgãos 
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I, per -
mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re fe-
rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das 
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos 
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi sos
re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao ar qui-
vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te  – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor  – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Chi -
co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff  – Jef fer son Pe res
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo
des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.

Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
maté ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao ar -
qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1. DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te-
má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que 
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, 
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na -
ci o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa-
drão, me di an te re la ção, com voto “pelo
co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos
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pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres-
são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão, me -
di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex tem po-
râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel, opor tu-
na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de qual -
quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis -
tas de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos, Re la tor – 
Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu-
sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer-
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

PARECER Nº 58, de 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le so bre o Avi so nº 157, de 2001
(nº 4.610/2001, na ori gem), do Tri bu nal
de Con tas da União, en ca mi nhan do có -
pia da De ci são nº 560, de 2001, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, so bre le van ta men-
to de au di to ria re a li za da nas obras de
ade qua ção de pon tes em tre chos ro do-
viá ri os no cor re dor Nor des te,
BR-304/CE, no Rio Ja gua ri be em Ara ca-
ti, sob a res pon sa bi li da de do De par ta-
men to Na ci o nal de Estra das de Ro da-
gem-DNER (TC 004.089/2001-3).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is
fo ram en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as
de di ver sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por
aque la Insti tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins-

pe ções re a li za das em obras, Órgãos ou pro gra mas
do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1, per -
mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re fe-
rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as das
de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a ou tras
Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra ção dos
pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou têm com-
pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
200 1-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri-
as e de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos
cons tan tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. – 
Amir Lan do, Pre si den te  – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor –  Anto nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral – Chi -
co Sar tory – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to
– Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Jef fer son Pe res.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no
Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões,11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União,
em Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou
ori en ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to -
dos re la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri-
bu nal em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às
Co mis sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do
Fe de ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en-
vio das có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o-
nal in de pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção,
con for me pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa
nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.

Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.–
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANALISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te-
má ti ca:

1.To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que 
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, 
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na -
ci o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa-
drão, me di an te re la ção, com voto “pelo
co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos

Fe ve re i ro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 25 02083FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



02084 Ter ça-fe i ra  25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fe ve re i ro de 2003

pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres-
são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis -
tas de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos,
Re la tor  – Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer-
nan do Ma tu sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da
Fon se ca – Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff –
Edu ar do Si que i ra Cam pos..

PARECER Nº 59, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 200, de 2001 (nº
6.118/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia da 
De ci são nº 844, de 2001, bem como dos
res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da-
men tam, so bre ado ção de pro vi dên ci as
de ter mi nan do aos Órgãos da Admi nis tra-
ção Pú bli ca Fe de ral o re e xa me de pro-
ven tos de apo sen ta do ria con ce di da nos
ter mos da De ci são 481/97-TCU (TC
014.277/99-9).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-
le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-
tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la Insti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, Órgãos 
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-

da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
Insti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne -
nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de
na tu re za le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so
Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001, des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
os Avi sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi-
a dos ao ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar to ri – Anto nio
Car los Ju ni or –  Val mir Ama ral – Jef fer son Pe res –
He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to – Ney Su as-
su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do Althoff – Fer -
nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no
Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões,11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União,
em Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou
ori en ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to -
dos re la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri-
bu nal em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às
Co mis sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do
Fe de ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en-
vio das có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o-
nal in de pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção,
con for me pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa
nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.

Do con trá rio, po de rá ocor rer uma des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.–
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANALISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te-
má ti ca:

1.To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que 
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, 
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na -
ci o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa-
drão, me di an te re la ção, com voto “pelo
co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos
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pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres-
são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Amir Ban do, Pre si den te  – Ri car do San tos –
Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu-
sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer -
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

PARECER Nº 60, de 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 22, de 2002 (nº
431/002, na ori gem), en ca mi nhan do a De -
ci são nº 77, de 2002, bem como dos res -
pec ti vos re la tó rio e voto que a fun da men-
tam, re fe ren te à au di to ria re a li za da em
en ti da des do Go ver no do Dis tri to Fe de-
ral, com o ob je ti vo de fis ca li zar a apli ca-
ção de re cur sos trans fe ri dos por ór gãos
da Pre si dên cia da Re pú bli ca e do Mi nis-
té rio do Espor te e Tu ris mo, por meio de
con vê ni os, acor dos, ajus tes ou ou tros
ins tru men tos con gê ne res (TC
015.728/2001-4).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is
fo ram en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as
de di ver sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por
aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe-
ções re a li za das em obras, ór gãos ou pro gra mas
do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-
dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao meio des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te – Chi co  Sar tory,
Re la tor – Antô nio Car los Ju ni or – Val mir Ama ral –
Jef fer son Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro -
ber to – Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral-
do Althoff – Fer nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2O01-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me dos
Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no
art. 143 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le se rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no
Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União,
em Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou
ori en ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to -
dos re la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo
Tribu nal em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções
às Co mis sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se -
na do Fe de ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra-
ção, o en vio das có pi as das de ci sões ao Con gres-
so Na ci o nal in de pen de de ter ha vi do ou não so li ci-
ta ção, con for me pre vis to no in ci so VII do art. 71
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si ção
ex pres sa nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la Insti -
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.

Do con trá rio, po de rá ocor rer uma  des ne ces sá ria
so bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com
ma té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao
ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1 DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –

CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas
da União en vi a do á Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le será fe i to em obe diên cia à se guin te sis -
te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das pelo TCU
por so li ci ta ção da CFC ou do Se na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que 
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te
no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de
Con tas da União e que não de man dem
pro vi dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, 
do Se na do Fe de ral ou do Con gres so Na -
ci o nal, os qua is re ce be rão pa re cer pa-
drão, me di an te re la ção, com voto “pelo
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co nhe ci men to da ma té ria e re mes sa dos
pro ces sa dos ao ar qui vo” ou ou tra ex pres-
são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos –
Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu-
sa lem – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer -
nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i-
ra Cam pos.

PARECER Nº 61, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le, so bre o  Avi so nº 23, de 2002
(nº 536/2002, na ori gem), en ca mi nhan-
do a De ci são nº 87, de 2002, bem como
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a
fun da men tam, re fe ren te à au di to ria re -
a li za da no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba-
lho – 14º Re gião, no pe río do de 10 a
28-9-2001, na área ad mi nis tra ti va (TC
011.833/2001-1).

Re la tor: Se na dor Chi co Sar to ri

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co

Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União cons tan tes do Ane xo 1, me di an te os qua is
fo ram en ca mi nha das ao Se na do Fe de ral có pi as
de di ver sas de ci sões e acór dãos ado ta dos por
aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes a au di to ri as e ins pe-
ções re a li za das em obras, ór gãos ou pro gra mas
do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as

As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi-
a dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci-
men to, obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te
ado ta da pelo Tri bu nal de Con tas da União, no
sen ti do de de mons trar ao Con gres so Na ci o nal o
re sul ta do de to dos os pro ce di men tos de fis ca li za-
ção re a li za dos por aque la ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo I per -
mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das re fe-
rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to de
nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a dos a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal, as qua is so li ci ta ram a ins -
ta u ra ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu-
nal ou têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos
tra ta dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Chi co Sar to ri, Re la tor –
Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral – Jef fer son
Pe res – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to –
Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Fer nan do Ri be i ro.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER–
MOS DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO

 PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001 – CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me
dos Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no Ane xo des te Ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori en-
ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos re -
la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu nal
em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co mis-
sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do Fe de-
ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra dos
De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en vio das
có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o nal in de-
pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção, con for me
pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa nes se sen -
ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da União,
além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti tu i ção,
pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar, de for ma
mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos tra ba lhos par -
la men ta res. No en tan to, é pre ci so con si de rar que a
ma i o ria des ses pro ces sa dos tra ta de ma té ri as sem
qual quer in te res se para o Se na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de dis -
ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta Co mis são,
de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or re le vân cia
que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o na is ou pos-
sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos. Do con trá rio,
po de rá ocor rer a des ne ces sá ria so bre car ga na pa u ta
dos tra ba lhos da CFC, com ma té ri as que, em sua ma -
i o ria, são des ti na das ao ar qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te.

ANEXO AO ATO Nº 1, de 2001 CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1. To dos os pro ces sos pas sa rão por uma tri a-
gem re a li za da pela Pre si dên cia da Co mis são ou por
re la tor es pe ci al men te in di ca do para esse fim, com
apo io da Asses so ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da Co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is, etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria De ci são ou Acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral;

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con-
tas da União e que não de man dem pro vi-
dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, do Se -
na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os
qua is re ce be rão pa re cer pa drão, me di an te
re la ção, com voto “pelo co nhe ci men to da
ma té ria e re mes sa dos pro ces sa dos ao ar-
qui vo” ou ou tra ex pres são si mi lar;

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Amir Lan do, Pre si den te – Ri car do San tos – Val mir
Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma tu sa lém – 
Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca – Fer nan do
Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si que i ra
Cam pos.
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PARECER Nº 62, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 103, de 2000 (nº
3.308/2000, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha có pia
do Acór dão nº 104/2000-TCU-Ple ná rio, re -
fe ren te à Au di to ria re a li za da no Insti tu to
Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma
Agrá ria – INCRA – Su pe rin ten dên cia Re-
gi o nal da Pa ra í ba. (TC nº 476.025/97-4)

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 103, de 2000, (Avi so nº
3.308-SGS-TCU, de 2-6-2000, na ori gem) do Tri bu-
nal de Con tas da União – TCU, por meio do qual é
en ca mi nha da ao Se na do Fe de ral có pia do Acór dão
nº 104/2000-TCU-Ple ná rio, bem como dos res pec ti-
vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren tes
a au di to ria re a li za da no Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni-
za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA – Su pe rin ten dên-
cia Re gi o nal da Pa ra í ba. Esse acór dão foi apro va do
por aque la Cor te de Con tas na Ses são Ordi ná ria do 
Ple ná rio re a li za da em 31-5-2000.

Essa do cu men ta ção foi en ca mi nha da pelo TCU
ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to, se-
guin do o pro ce di men to que vem sen do ado ta do por
aque la ins ti tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus
jul ga men tos a esta Casa.

I.2 – Aná li se da Ma té ria

A au di to ria foi re a li za da pela Se cex/PB, Uni da-
de Téc ni ca do Tri bu nal de Con tas da União no Esta -
do da Pa ra í ba, no pe río do de 22-5 a 13-6-97, de tec-
tan do-se ir re gu la ri da des na ges tão de con vê ni os.

Mais es pe ci fi ca men te fo ram cons ta ta dos os
se guin tes pro ble mas:

a) des cum pri men to sis te má ti co, pelo
Sr. Jú lio Cé zar Ra ma lho Ra mos, ex-Su pe-
rin ten den te do Incra-PB, das nor mas da Se -
cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN re la ti-
vas a con vê ni os;

b) apli ca ção de re cur sos em ob je to
dis tin to de con vê nio pelo Sr. Fran cis co Ma ri-
nho de Me de i ros, Pre si den te da Ema ter/PB;

c) apli ca ção de re cur sos em ob je to
dis tin to de con vê nio pelo Sr. Álva ro Dan tas
Wan der ley, Pre si den te do Inter pa.

I.3 – De ci são do TCU
Com base nas con clu sões des sa au di to ria os

Mi nis tros do Tri bu nal de Con tas da União, re u ni dos
em Ses são Ple ná ria, acor da ram:

a) re je i tar as jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pe-
los Srs. Jú lio Cé zar Ra ma lho Ra mos, Fran cis co
Ma ri nho de Me de i ros e Álva ro Dan tas Wan der-
ley apli can do-lhes, em con se qüên cia, mul tas nos
va lo res de R$5.000,00 (cin co mil re a is),
R$1.500,00 (um mil e qui nhen tos re a is) e
R$1.500,00 (um mil e qui nhen tos re a is), res pec ti-
va men te, fi xan do-se-lhes o pra zo de quin ze dias,
a con tar das res pec ti vas no ti fi ca ções, para que
efe tu em e com pro vem, pe ran te o TCU, o re co lhi-
men to das dí vi das ao Te sou ro Na ci o nal;

b) au to ri zar, na hi pó te se de não re co-
lhi men to das mul tas no pra zo es ti pu la do, a
co bran ça ju di ci al das dí vi das, nos ter mos do 
art. 28, II, da Lei nº 8.443/92;

c) de ter mi nar ao Incra que ado te as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as ao res sar ci men to
das des pe sas fe i tas em de sa cor do com os
ob je tos dos con vê ni os ce le bra dos com a
Ema ter/PB e com o Inter pa;

d) de ter mi nar à Su pe rin ten dên cia do Incra 
no Esta do da Pa ra í ba o cum pri men to das nor -
mas fe de ra is so bre con vê ni os, es pe ci al men te
a Instru ção Nor ma ti va STN nº 1/97;

e) de ter mi nar a jun ta da dos au tos à
Pres ta ção de Con tas do Incra re la ti va ao
exer cí cio de 1996;

f) de ter mi nar à Se cex/PB que pro ce da
ao acom pa nha men to, nas con tas da en ti da de,
das pro vi dên ci as ado ta das pelo Incra com vis -
tas ao cum pri men to da de ter mi na ção de res-
sar ci men to das des pe sas fe i tas em de sa cor do
com os ob je tos dos con vê ni os ce le bra dos com
a Ema ter/PB e com o Inter pa;

g) dar ciên cia do acór dão à di re ção
na ci o nal do Incra, en ca mi nhan do-lhe có pia
do Re la tó rio e Voto que o fun da men tam.

II – Voto do Re la tor
Com base no ex pos to e ten do em vis ta que a

ma té ria si tua-se in te i ra men te no âm bi to das com pe-
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, não exi gin do
qual quer pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na ci o-
nal, opi no que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
tome co nhe ci men to da ma té ria e de li be re por seu en -
ca mi nha men to ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to, Re la tor –
He lo í sa He le na – Jef fer son Pé res –  Chi co Sar to ri –
Ro ber to Sa tur ni no – Mo re i ra Men des – Val mir Ama ral
– Bel lo Par ga – Edu ar do Su plicy – Ney Su as su na.
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PARECER Nº 63, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 65, de 2001 (nº
1.174/2001), do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são
nº 160/2001, re fe ren te à Au di to ria re a li za-
da no De par ta men to Na ci o nal de Obras
Con tra as Se cas – DNOCS, nas obras do
Pro je to Pe rí me tro de Irri ga ção Curu-Pa ra-
i pa ba no Ce a rá.

Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to.

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 1.1 74-SGS-TCU, de 28 de mar ço
de 2001, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da
União – TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia
da De ci são nº 160/2001, ado ta da pelo Ple ná rio da-
que la Insti tu i ção, re fe ren te à Au di to ria re a li za da no
De par ta men to Na ci o nal de Obras Con tra as Se cas
– DNOCS, no re que ri men to de ir ri ga ção Curu-Pa ra i-
pa ba, lo ca li za do no Rio Curu, Mu ni cí pio de Pa ra i pa-
ba, Esta do do Ce a rá.

A De ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral, se guin do o pro ce di men to,
que vem sen do ul ti ma men te ado ta do por aque la Insti -
tu i ção, de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos
a esta Casa.

I.2. De ci são do TCU

O Tri bu nal Ple no do TCU, re u ni do em ses são
ple ná ria, ante as ra zões ex pos tas pelo Re la tor, ado -
tou a De ci são nº 160/2001, que, re su mi da men te,
trans cre ve mos a se guir:

“1. re co men dar ao atu al Di re tor-Ge ral
do Dnqcs, dan do ciên cia a este Tri bu nal até
60 (ses sen ta) dias, con ta dos a par tir da no -
ti fi ca ção:

a) a re a li za ção de es tu dos so bre a
ca pa ci da de de abas te ci men to da ba cia hi -
dro grá fi ca do Rio Curu, para sub si di ar os
exa mes de vi a bi li za ção da 3ª eta pa do
Pro je to Pe rí me tro de Irri ga ção do
Curu-Pa ra i pa ba,

b) ocu pa ção das ter ras da 3ª eta pa do
Pe rí me tro de Irri ga ção Curu-Pa ra i pa ba, que
já se en con tram de sa pro pri a das, evi tan do
que as mes mas se jam in va di das;

2. de ter mi nar à SECEX-CE pro ce der
au diên cia dos res pon sá ve is para apre sen tar
jus ti fi ca ti vas so bre itens re la ti vos ao Pro je to;

3. re me ter có pia da de li be ra ção, acom -
pa nha da do Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, ao Di re tor-Ge ral do DNOCS, ao
Mi nis tro de Esta do da Inte gra ção Na ci o nal e 
ao Go ver na dor do Esta do do Ce a rá;

4. dar ciên cia à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção, do Con gres so Na ci o nal do teor da
pre sen te de li be ra ção, acom pa nha da do
Re la tó rio e Voto que a fun da men tam, evi -
den ci an do:

4.1. que o pro je to Pe rí me tro de Irri ga-
ção Curu-Pa ra i pa ba está sob as se guin tes
cir cuns tân ci as:

a) pos sí vel com pro me ti men to da vi a bi-
li da de da 3ª  do pro je to, face à não com pro-
va da ca pa ci da de de abas te ci men to da ba cia
hi dro grá fi ca do Rio Curu.

b) ele va do ín di ce de ina dim plên cia dos 
ir ri gan tes em re la ção ao pa ga men to dos lo -
tes e das ta ri fas da 1ª  e da 2ª eta pas do
pro je to, com pro me ten do o re tor no do in ves-
ti men to da for ma pro gra ma da;

4.2. ser apro pri a do que a li be ra ção de
re cur sos para a eta pa fi que con di ci o na da à
com pro va ção téc ni ca da real ca pa ci da de de 
for ne ci men to de água pela ba cia hi dro grá fi-
ca do Rio Curu, me di an te es tu do a ser e
efe ti va do pelo Dnocs “.

Não cons ta dos au tos des te pro ces so se fo ram
pres ta das, pelo Dnocs, in for ma ções a res pe i to das
pro vi dên ci as ado ta das para cum prir as de ter mi na-
ções do TCU.

Deve-se res sal tar que, cum prin do de ter mi na ção
de re cen tes leis de di re tri zes or ça men tá ri as, as leis
or ça men tá ri as anu a is têm con tem pla do dis po si ti vos
que ve dam a exe cu ção or ça men tá ria das do ta ções
con sig na das nos sub tí tu los re la ti vos a obras e ser vi-
ços cuja ges tão pos sui ir re gu la ri da des apon ta das em
pro ces sos já apre ci a dos pelo TCU, até au to ri za ção
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em con trá rio da Co mis são Mis ta de que tra ta o art.
166 da Cons ti tu i ção.

A Lei nº 10.171, de 5 de ja ne i ro de 2001 (Lei
Orça men tá ria para 2001), não con tem pla re cur sos
para a exe cu ção das obras do Pro je to Pe rí me tro de
Irri ga ção Curu-Pa ra i pa ba.

Cita-se no Pro ces so que foi dada ciên cia à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos
e Fis ca li za ção do Con gres so Na ci o nal do teor da
pre sen te de li be ra ção do TCU, com a re co men da-
ção de que a li be ra ção de re cur sos para a 3ª eta pa
fi que con di ci o na da à com pro va ção téc ni ca da real
ca pa ci da de de for ne ci men to de água pela ba cia hi -
dro grá fi ca do Rio Curu, me di an te es tu do a ser fe i to
pelo Dnocs.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e ten do em vis ta tra tar-se
de ma té ria si tu a da no âm bi to das com pe tên ci as do
TCU, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tor ne co nhe ci men to e que o pro ces so
seja ar qui va do.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to, Re -
la tor – He lo í sa He le na – Jef fer son Pe res – Chi co
Sar to ri – Ro ber to Sa tur ni no – Mo re i ra Men des –
Val mir Ama ral – Bel lo Par ga – Edu ar do Su plicy –
Ney Su as su na.

PARECER Nº 64, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 71, de 2001 (nº
1.466/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, en ca mi nhan do có pia
do Acór dão nº 69, de 2001, 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
na Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé-
gra fos – ECT, Di re to ria Re gi o nal do Pará
(TC 450.084/98-1).

Re la tor: Se na dor Fer nan do Ri be i ro

I – Re la tó rio

I.1. His tó ri co
Vêm a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro-

le os Avi sos do Tri bu nal de Con tas da União cons tan-

tes do Ane xo 1, me di an te os qua is fo ram en ca mi nha-
das ao Se na do Fe de ral có pi as de di ver sas de ci sões e 
acór dãos ado ta dos por aque la ins ti tu i ção, re fe ren tes
a au di to ri as e ins pe ções re a li za das em obras, ór gãos
ou pro gra mas do Go ver no Fe de ral.

Os Avi sos em aná li se fo ram re ce bi dos nes te Se -
na do Fe de ral, de vi da men te pro to co la dos e, em se gui-
da, en ca mi nha dos a esta Co mis são de Fis ca li za ção e 
Con tro le – CFC, para exa me e de ci são.

I.2. Aná li se das Ma té ri as
As de ci sões/acór dãos em exa me fo ram en vi a-

dos ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe ci men to,
obe de cen do à sis te má ti ca atu al men te ado ta da pelo,
Tri bu nal de Con tas da União, no sen ti do de de mons-
trar ao Con gres so Na ci o nal o re sul ta do de to dos os
pro ce di men tos de fis ca li za ção re a li za dos por aque la
ins ti tu i ção.

A aná li se dos Avi sos cons tan tes do Ane xo 1,
per mi tiu con clu ir-se que as ma té ri as ne les tra ta das
re fe rem-se, no ta da men te, ao mero des cum pri men to
de nor mas já es ta be le ci das. Em ou tros ca sos, có pi as
das de ci sões/acór dãos fo ram, tam bém, en vi a das a
ou tras Co mis sões Per ma nen tes do Se na do Fe de ral
ou do Con gres so Na ci o nal que so li ci ta ram a ins ta u ra-
ção dos pro ce di men tos fis ca li za tó ri os ao Tri bu nal ou
têm com pe tên cia re gi men tal so bre os as sun tos tra ta-
dos.

As ações e pro vi dên ci as de man da das si tu-
am-se no âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal. Ne nhu-
ma pro vi dên cia adi ci o nal, es pe ci al men te de na tu re za
le gi fe ran te, é re que ri da do Con gres so Na ci o nal.

Des sa for ma, nos ter mos do Ato nº 1, de 2001,
des ta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, os Avi -
sos re la ci o na dos no Ane xo 1 de vem ser en vi a dos ao
ar qui vo.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 1, de
2001-CFC, vo ta mos por que esta Co mis são de Fis ca-
li za ção e Con tro le tome co nhe ci men to das ma té ri as e 
de li be re por en vi ar ao ar qui vo os pro ces sos cons tan-
tes do Ane xo 1.

Sala da Co mis são, 13 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Fer nan do Ri be i ro, Re la-
tor – Antô nio Car los Jú ni or – Val mir Ama ral – Chi -
co Sar to ri – He lo í sa He le na – Wel ling ton Ro ber to – 
Ney Su as su na – Edu ar do Su plicy – Ge ral do
Althoff – Jef fer son Pé res.
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PROJETO DE ATO Nº 1, DE 2001-CFC

De fi ne sis te má ti ca para exa me
dos Avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le.

O Ple ná rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le do Se na do Fe de ral, com fun da men to no art. 143
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re sol ve:

Art. 1º Os avi sos do Tri bu nal de Con tas da União 
en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le se -
rão apre ci a dos na for ma de fi ni da no ane xo des te ato.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União, em
Ses são Extra or di ná ria de 24-11-1999, fir mou ori -
en ta ção no sen ti do de de ter mi nar o en vio de to dos
re la tó ri os, vo tos e de ci sões pro fe ri das pelo Tri bu-
nal em pro ces sos de au di to ri as e ins pe ções às Co -
mis sões de Fis ca li za ção e Con tro le, do Se na do
Fe de ral, e de Fis ca li za ção e Fi nan ças, da Câ ma ra
dos De pu ta dos. Se gun do essa de li be ra ção, o en-
vio das có pi as das de ci sões ao Con gres so Na ci o-
nal in de pen de de ter ha vi do ou não so li ci ta ção,
con for me pre vis to no in ci so VII do art. 71 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, e de cons tar dis po si ção ex pres sa
nes se sen ti do nas de ci sões pro fe ri das.

A de li be ra ção do Tri bu nal de Con tas da
União, além de di vul gar os tra ba lhos da que la ins ti-
tu i ção, pode tam bém con tri bu ir para dis se mi nar,
de for ma mais efe ti va, in for ma ções va li o sas aos
tra ba lhos par la men ta res. No en tan to, é pre ci so
con si de rar que a ma i o ria des ses pro ces sa dos tra -
ta de ma té ri as sem qual quer in te res se para o Se -
na do Fe de ral.

Des sa for ma, vi su a li za-se a ne ces si da de de
dis ci pli nar a aná li se des sas ma té ri as por esta co -
mis são, de modo a fo ca li zar os as sun tos de ma i or
re le vân cia que, de fato, exi jam pro vi dên ci as adi ci o-
na is ou pos sam in te res sar aos nos sos tra ba lhos.
Do con trá rio, po de rá ocor rer a des ne ces sá ria so -
bre car ga na pa u ta dos tra ba lhos da CFC, com ma -
té ri as que, em sua ma i o ria, são des ti na das ao ar -
qui vo.

Sala das Re u niões, 11 de de zem bro de 2001. –
Se na dor Amir Lan do, Pre si den te  – Ri car do San tos
– Val mir Ama ral – He lo í sa He le na – Fer nan do Ma -
tu sa lém – Luiz Ota vio – Ju vên cio da Fon se ca –
Fer nan do Ri be i ro – Ge ral do Althoff – Edu ar do Si -
que i ra Cam pos.

ANEXO AO ATO Nº 1, DE 2001-CFC

SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DOS AVISOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ENVIADOS À

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE – CFC

O exa me dos avi sos do Tri bu nal de Con tas da
União en vi a dos à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
será fe i to em obe diên cia à se guin te sis te má ti ca:

1.Todos os pro ces sos pas sa rão por
uma tri a gem re a li za da pela Pre si dên cia da
Co mis são ou por re la tor es pe ci al men te in di-
ca do para esse fim, com apo io da Asses so-
ria Téc ni ca, vi san do:

a) iden ti fi car os pro ces sos que, pela
re le vân cia da ma té ria tra ta da, me re çam
aná li se e pa re cer es pe cí fi co da co mis são,
en tre as qua is des ta cam-se:

– au di to ria ope ra ci o nal/ava li a ção de
pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas;

– ma té ri as que, por for ça de lei, de vam
ser ana li sa das pela CFC (re la tó ri os de ati vi-
da des do TCU, re la tó ri os dos Fun dos Cons -
ti tu ci o na is etc.);

– ma té ri as que o TCU de li be rou por
dar co nhe ci men to ao Se na do Fe de ral na
pró pria de ci são ou acór dão;

– ma té ri as fis ca li za das ou in for ma das
pelo TCU por so li ci ta ção da CFC ou do Se -
na do Fe de ral.

b) re la ci o nar to dos os pro ces sos que
tra tem de ma té ri as si tu a das in te i ra men te no
âm bi to das atri bu i ções do Tri bu nal de Con-
tas da União e que não de man dem pro vi-
dên ci as adi ci o na is por par te da CFC, do Se -
na do Fe de ral ou do Con gres so Na ci o nal, os
qua is re ce be rão pa re cer pa drão, me di an te
re la ção, com voto “pelo co nhe ci men to da
ma té ria e re mes sa dos pro ces sa dos ao ar-
qui vo” ou ou tra ex pres são si mi lar.

2. Tam bém se rão ob je to de pa re cer pa drão,
me di an te re la ção, os pro ces sa dos de ma té ri as ex-
tem po râ ne as, para as qua is não seja mais pos sí vel,
opor tu na ou con ve ni en te a ado ção ou so li ci ta ção de 
qual quer pro vi dên cia.

3. Qu al quer mem bro da CFC po de rá so li ci tar
des ta que para vo ta ção em se pa ra do ou pe dir vis tas
de ma té ri as re la ci o na das em pa re cer pa drão.
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PARECER Nº 65, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 89, de 2001 (nº
629/2001, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha Re la tó rio
das Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren-
te ao 1º tri mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res
Re la tor ad hoc: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Intro du ção

Na for ma do dis pos to no art. 71, § 4º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União
(TCU) re me teu ao Con gres so Na ci o nal os Avi sos
nºs 89, 162, 207, de 2001; e 18, de 2002, re fe ren tes
aos Re la tó ri os das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas
da União dos 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, res -
pec ti va men te1.

Impor ta men ci o nar que, em con cor dân cia com a 
Cons ti tu i ção Fe de ral, a Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de
Con tas da União (Lei nº 8.443/92) es ta be le ce que 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 do Tri bu nal será exer ci da pelo
Con gres so Na ci o nal, sen do os re la tó ri os das ati vi da-
des do Tribu nal um dos ins tru men tos es sen ci a is para
o exer cí cio do con tro le ex ter no da que la ins ti tu i ção
pelo Par la men to, ver bis:

“Art. 90. 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 do Tri bu nal de Con tas da União será
exer ci da pelo Con gres so Na ci o nal na for ma
de fi ni da no seu Re gi men to Co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con-
gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te,
re la tó rio de suas ati vi da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal
apre sen ta rá aná li se da evo lu ção dos cus tos
de con tro le e de sua efi ciên cia, efi cá cia e
eco no mi ci da de.”

Res sal te-se, ain da, que, re la ti va men te às for-
mas de exer cí cio des sa prer ro ga ti va, in clu si ve quan -
to ao con te ú do e à com pe tên cia para aná li se dos re -
la tó ri os de ati vi da des, o Con gres so Na ci o nal man te-
ve-se, até o mo men to, si len te. A au sên cia de re gu la-
men ta ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go trans-
cri to gera in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de
apre ci a ção e tra mi ta ção a se rem uti li za dos pelo
Con gres so Na ci o nal e ao pró prio con te ú do a ser evi -

den ci a do nes tes re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a 
exi gir, por con se guin te, uma ação le gis la ti va des ti na-
da a col ma tar a la cu na em co men to, a qual, con for-
me se de pre en de do ca put do ci ta do art. 90, deve
ter a na tu re za de re so lu ção do Con gres so Na ci o nal.

1CF/88
“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:
.......................................
§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o-
nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi-
da des.”

A pro pó si to, ob ser ve-se que os pra zos para
apre sen ta ção dos re la tó ri os de ati vi da des em ques-
tão so men te es tão pre vis tos no Re gi men to Inter no do
Tri bu nal de Con tas da União (art. 241, § 1º), sen do de
ses sen ta dias, para os re la tó ri os tri mes tra is, e de no -
ven ta dias, para os re la tó ri os anu a is, após o ven ci-
men to dos res pec ti vos pe río dos.2

Nes se sen ti do, im por ta ob ser var que os avi sos
em re fe rên cia fo ram tem pes ti va men te apre sen ta dos
pelo Tri bu nal de Con tas da União, vez que fo ram re ce-
bi dos no Se na do Fe de ral e re me ti dos a esta Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le para exa me e pa re cer,
nas se guin tes da tas:

1º Tri mes tre de 2001 – 6 de ju nho de 2001 (Avi -
so TCU da ta do de 30-5-2001);

2º Tri mes tre de 2001 – 30 de agos to de 2001;
3º Tri mes tre de 2001 – 2 de de zem bro de 2001

(Avi so TCU da ta do de 28-11-2001); e
4º Tri mes tre de 2001 – 28 de fe ve re i ro de 2002.
Nos ter mos re gi men ta is, fo mos de sig na dos pelo 

Pre si den te da Co mis são para re la tar a ma té ria.

Aspec tos Ge ra is dos Re la tó ri os

Os re la tó ri os, que con so li da dos re sul tam nos
da dos do exer cí cio de 2001, con sis tem, es sen ci al-
men te, de qua tro ca pí tu los, sob os tí tu los de “O Tri-
bu nal de Con tas da União”, “Ati vi da des de Con tro le
Exter no”, “Ati vi da des Admi nis tra ti vas” e “Re la ções
Insti tu ci o na is”.

Para esta Casa le gis la ti va, im por ta acom pa nhar
e ava li ar as ações do Tri bu nal que es te jam mais di re-
ta men te re la ci o na das à sua ati vi da de fim, sig ni fi ca di -
zer, suas ações fi na lís ti cas. Assim, de ter-se-á ao exa -
me das “Ati vi da des de Con tro le Exter no” que en fa ti-
zam os jul ga men tos re a li za dos, prin ci pal men te o jul -
ga men to das con tas dos ad mi nis tra do res, as au di to ri-
as e ins pe ções efe ti va das, as de ma is fis ca li za ções
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re la ti vas a atos, con tra tos, con vê ni os e si mi la res, as
de nún ci as, con sul tas e re pre sen ta ções for mu la das e, 
ob vi a men te, as so li ci ta ções ad vin das do Con gres so
Na ci o nal. De i xou-se de en fo car, nes te tra ba lho, al gu-
mas ações tí pi cas do TCU, como a fis ca li za ção dos
atos su je i tos a re gis tro (ad mis sões, pen sões, apo sen-
ta do ri as e ou tros), das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
e le ga is, da ar re ca da ção e re nún cia de re ce i tas, das
de cla ra ções de bens e ren das de ser vi do res pú bli cos
e au to ri da des fe de ra is, bem como ou tras ati vi da des
me ra men te ad mi nis tra ti vas.

Ou tras in for ma ções de gran de re le vân cia a esta
Casa, en vol ven do ati vi da des da Cor te de Con tas, são 
aque las re fe ren tes aos va lo res de dé bi tos ins cri tos
em co bran ça ju di ci al e ad mi nis tra ti va, pro ve ni en tes
de jul ga dos do Tri bu nal, e às de ter mi na ções de ou tras
san ções/ações ad mi nis tra ti vas pre vis tas na Lei nº
8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en vio de do cu men ta-
ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para aju i za men to
das ações ca bí ve is, ina bi li ta ção do res pon sá vel para
o exer cí cio de car go pú bli co em co mis são ou fun ção
de con fi an ça por de ter mi na do pe río do etc.).

Ao par dis so, cum pre in for mar al guns da dos ge -
ra is des ta ca dos nos re la tó ri os para o pe río do em tela.
Nes se sen ti do, des ta que-se que, no exer cí cio de
2001, fo ram re a li za das 199 ses sões, sen do 105 do
Tri bu nal Ple no, 45 da 1ª Câ ma ra e 49 da 2ª Câ ma ra.
De las re sul ta ram 1.777 acór dãos e 1.926 de ci sões
profe ri das.3

2 Re gi men to Inter no do Tri bu nal de Con tas da União:
“Art. 241. O Tri bu nal de Con tas da União en ca mi-
nha rá ao Con gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al-
men te, re la tó rio de suas ati vi da des.
§ 1º Os re la tó ri os tri mes tra is e anu a is se rão en ca mi-
nha dos pelo Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal nos
pra zos de ses sen ta dias e de no ven ta dias, res pec ti-
va men te, após o ven ci men to dos alu di dos pe río dos.”

Além dis so, me re ce des ta que a in for ma ção do
Tri bu nal, cons tan te do Re la tó rio de Ati vi da des do 1º
Tri mes tre de 2001, re la ti va a “fi xa ção de me tas, para
2001, que pri o ri zem a tem pes ti vi da de no aten di men to
de de man das do Con gres so Na ci o nal e no jul ga men-
to de pro ces sos de con tas, fis ca li za ção e re cur sos”.
Se cum pri da, essa di re triz do Tri bu nal po de rá con tri-
bu ir para ma i or efi cá cia do Con tro le Exter no. Entre-
tan to, no Re la tó rio re fe ren te ao 4º Tri mes tre de 2001
(Ane xo VI, págs. 69 a 72), ob ser va-se a exis tên cia de
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal au tu a das nos
exer cí ci os de 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 e 2000,
ain da não aten di das pelo Tri bu nal.

Jul ga men to das Con tas dos Admi nis tra do res

Em con so nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral e
com sua Lei Orgâ ni ca, o Tri bu nal de Con tas da
União jul ga as con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos,
bus can do ve ri fi car a le ga li da de, a le gi ti mi da de e a
eco no mi ci da de dos atos dos ges to res e de ma is res -
pon sá ve is pela guar da e em pre go dos re cur sos pú-
bli cos.4

Con so an te os re la tó ri os, no exer cí cio fi nan ce i ro
de 2001, o TCU jul gou ir re gu lar um to tal de 1.055 pro -
ces sos de to ma das e pres ta ções de con tas e de To-
ma das de Con tas Espe ci a is – TCE, con de nan do-se
1.383 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta ou ao re -
co lhi men to de dé bi to, no va lor to tal de R$356,7 mi -
lhões, en tre os qua is se des ta cam os res pon sá ve is
pe los des vi os de ver bas da obra do TRT da 2ª Re gião
(TRT-SP), con de na dos a de vol ve rem aos co fres pú-
bli cos va lo res que su pe ram R$230 mi lhões.

Além do mais, o Tri bu nal apu rou 98 de nún ci as;
re a li zou 900 fis ca li za ções (das qua is 384 de cor re ram
de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal); re me teu có -
pi as de 621 pro ces sos ao Mi nis té rio Pú bli co da União, 
para fins de aju i za men to das ações ci vis e pe na is ca -
bí ve is; e fis ca li zou 304 obras para sub si di ar a ela bo ra-
ção da Lei Orça men tá ria Anu al para 2002, as qua is
en vol vi am re cur sos da or dem de R$7,5 bi lhões.

Em con se qüên cia das ações de sen vol vi das, o
Tri bu nal al can çou, no exer cí cio de 2001, uma eco no-
mia or ça men tá ria po ten ci al para o Erá rio de mais de
R$266 mi lhões, de cor ren te das prin ci pa is de li be ra-
ções pas sí ve is de quan ti fi ca ção fi nan ce i ra.

Ao mes mo tem po, os re la tó ri os in for mam que, no
exer cí cio de 2001, ocor reu dis pên dio de re cur sos or ça-
men tá ri os da or dem de R$452,9 mi lhões para cus te ar
as ati vi da des e os in ves ti men tos da ins ti tu i ção.

Ou tra ques tão fun da men tal acer ca do jul ga-
men to das con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos re fe-
re-se ao pra zo a que está sub me ti do o Tri bu nal para
emi tir o jul ga do. De acor do com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, “o Tri bu nal jul ga rá as to ma das ou pres ta-
ções de con tas até o tér mi no de exer cí cio se guin te
àque le em que es tas lhe ti ve rem sido apre sen ta das”.
Ora, é de co nhe ci men to ge ral que a Cor te de Con tas
não con se gue cum prir este dis po si ti vo, por ve zes re -
tar dan do por cin co, seis anos, al gu mas de li be ra ções.
Além do mais, no exer cí cio em exa me (2001), ve ri fi-
ca-se que o Tri bu nal di mi nu iu sig ni fi ca ti va men te o nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, nos itens “Toma da e
Pres ta ção de Con tas” e “To ma da de Con tas Espe ci al”,
re la ti va men te aos exer cí ci os de 1999 e 2000 (ver pá -
gi na 19 do Re la tó rio anu al).

3 Os da dos con so li da dos fo ram com pi la dos do Re la tó rio das Ati vi-
da des do Tri bu nal de Con tas da União re la ti vo ao exer cí cio de
2001, dis po ní vel na pá gi na da que la ins ti tu i ção na Inter net: .
4 Vide arts. 71, II, da CF/88 e 1º, I, da Lei nº 8.443/92.
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Embo ra o Tri bu nal jus ti fi que a di mi nu i ção do nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos como de cor rên cia de
uma mu dan ça na sis te má ti ca de atu a ção do ór gão
(vide pá gi na 19 do Re la tó rio Anu al), o fato não de i xa
de ser pre o cu pan te. Obvi a men te, isso de põe con tra a
efe ti vi da de de todo o sis te ma de con tro le ex ter no, es -
ti mu lan do a im pu ni da de e a mal ver sa ção da co i sa pú -
bli ca e con tra ria a di re triz de fi ni da pelo Tri bu nal (Re la-
tó rio de Ati vi da des do 1º Tri mes tre de 2001), no sen ti-
do de con fe rir tem pes ti vi da de ao jul ga men to dos pro -
ces sos de con tas.

Impu ta ção de ou tras san ções ad mi nis tra ti vas

No exer cí cio da mis são de ze lar pela boa e re -
gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, o TCU deve,
com o ob je ti vo de co i bir e de ses ti mu lar a ação de
má fé de ges to res pú bli cos e de par ti cu la res, va-
ler-se de to das as fer ra men tas de que dis põe para
pre ser var o pa tri mô nio pú bli co. Nes se sen ti do, a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº 8.443/92 re ser va ram
ao Tri bu nal uma am pla gama de ins tru men tos ad mi-
nis tra ti vos apro pri a dos ao exer cí cio des sa mis são.
Cum pre, as sim, ao Con gres so Na ci o nal ava li ar a
cor re ta uti li za ção des ses ins tru men tos, es pe ci al-
men te di an te das qua se in trans po ní ve is di fi cul da des
en fren ta das pela ins ti tu i ção na co bran ça dos dé bi tos
im pu ta dos e das mul tas apli ca das aos res pon sá ve is,
con for me será adi an te dis cu ti do.

Para os fins des ta Se ção, in clu í mos como pos sí-
ve is ações do Tri bu nal:

– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve,
as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do Tri bu-
nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o exer -
cí cio de car go em co mis são ou fun ção de – con fi an ça
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca – art. 60 da Lei nº
8.443/92;

– so li ci ta ção à Advo ca cia-Ge ral da União ou aos 
di ri gen tes das en ti da des ju ris di ci o na das das me di das
ne ces sá ri as ao ar res to de bens dos res pon sá ve is jul -
ga dos em dé bi to – art. 61 da Lei nº

8.443/92;
– de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra u-

da dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção
na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral – art. 46 da Lei nº
8.443/92;

– re mes sa de có pia de do cu men ta ção que evi -
den cie dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações 
cí ve is e pe na is ca bí ve is – art. 16, § 3º Lei nº 8.443/92;

– sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir re-
gu la res, com a co mu ni ca ção da mes ma ao Con gres-
so Na ci o nal – art. 71, X, Cons ti tu i ção Fe de ral;

– co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal acer ca
de con tra tos ile ga is vi san do à sua sus ta ção – art. 70,
§§ 1º e 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 45 da Lei nº
8.443/92.

Os da dos com pi la dos, re fe ren tes ao exer cí cio
de 20012, in for mam que:

– 13 res pon sá ve is fo ram ina bi li ta dos pelo Tri bu-
nal para o exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral (o que 
re pre sen ta, ape nas, cer ca de 0,0 1% dos 1.383 res -
pon sá ve is con de na dos ao re co lhi men to de dé bi to ou
pa ga men to de mul ta em 2001);

– 6 em pre sas fo ram de cla ra das ini dô ne as, fi-
can do im pe di das de tran sa ci o nar, por até cin co anos,
com a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, em ra zão da
cons ta ta ção de fra u des em li ci ta ções;

– 621 có pi as de pro ces sos fo ram en vi a das ao
Mi nis té rio Pú bli co da União para even tu al aju i za men-
to das ações ci vis e pe na is ca bí ve is;

– o Tri bu nal so li ci tou à AGU a ado ção das me di-
das ne ces sá ri as para as se gu rar a exe cu ção dos dé bi-
tos, ten den tes ao ar res to dos bens dos res pon sá ve is
pe las ir re gu la ri da des nas obras do TRT de São Pa u lo
(De ci são nº 423/2001-Ple ná rio) e, ain da, dos ges to-
res do TRT 13º Re gião (PB), em ra zão de su per fa tu-
ra men to na com pra de imó vel (De ci são nº
297/2001-Ple ná rio);

– o Tri bu nal tam bém pas sou a de ter mi nar a ins -
cri ção do res pon sá vel que te nha sido con de na do em
dé bi to ou mul ta no Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos
não Qu i ta dos de Órgãos e Enti da des Fe de ra is
(CADIN).

Cons ta ta-se, des sa for ma, que o Tri bu nal co me ça
a uti li zar, de for ma ro ti ne i ra, es ses im por tan tes ins tru-
men tos que a le gis la ção co lo cou à sua dis po si ção para
as se gu rar a re cu pe ra ção dos even tu a is pre ju í zos ca u-
sa dos por maus ad mi nis tra do res pú bli cos, se bem que
ain da de for ma mu i to dé bil. Di an te das di fi cul da des para 
a co bran ça dos dé bi tos e mul tas im pu ta dos pelo Tri bu-
nal, con for me será ana li sa do a se guir, con si de ra-se que 
o uso des ses ins tru men tos cons ti tui uma al ter na ti va de
atu a ção do Tri bu nal que po de rá re sul tar em ma i or efe ti-
vi da de das ações do con tro le ex ter no.

Deve-se aten tar, ade ma is, para a na tu re za co -
gen te das nor mas re tro ci ta das.5 Isso de no ta que, ao
ve ri fi car-se a ocor rên cia dos fa tos pres cri tos nos dis -
po si ti vos aci ma enu me ra doss, o Tri bu nal de Con tas
da União não pode dis por de for ma con trá ria à pre vi-
são le gal. Cum pre à ins ti tu i ção de ter mi nar fi el men te o 
que os man da men tos cons ti tu ci o na is e le ga is pre ce i-
tu am e, tal vez, agir com um pou co mais de ri gor na
apli ca ção da san ção pre vis ta no art. 60 da Lei nº
8.443/92.
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Co bran ça dos dé bi tos e mul tas apli ca dos pelo
Tri bu nal

A ação fis ca li za do ra do Tri bu nal con cre ti za-se
com o re co lhi men to dos va lo res de cor ren tes da apli -
ca ção de mul tas e de ter mi na ções de res sar ci men to
dos pre ju í zos ca u sa dos aos co fres pú bli cos pe los
res pon sá ve is sob sua ju ris di ção. O pa ga men to da
dí vi da ain da na fase ad mi nis tra ti va en cer ra o pro-
ces so. Caso con trá rio, ini cia-se uma nova fase de
co bran ça exe cu ti va, na qual par ti ci pam o Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao TCU – or ga ni za ção dos pro ces sos
–e a Advo ca cia-Ge ral da União, na pro po si ção das
ações jun to ao Po der Ju di ciá rio.

O Re la tó rio anu al in for ma (pág. 42) que, ao fi -
nal de 2001, o to tal acu mu la do dos dé bi tos ori un-
dos de con de na ções do TCU su pe rou R$493 mi -
lhões, nele ain da não in clu í dos os R$230 mi lhões
do caso TRT de São Pa u lo. Qu an to aos re co lhi-
men tos, o va lor acu mu la do des de 1997 e atu a li za-
do atin ge, ape nas, a ci fra de R$26.342.307,98.
Esses nú me ros com pro vam a per sis tên cia de um
sé rio pro ble ma en fren ta do pelo TCU, há anos, e
que com pro me te a efe ti vi da de de sua ação: ba i xo
ín di ce de re cu pe ra ção dos pre ju í zos ca u sa dos ao
Erá rio por maus ad mi nis tra do res. Tra ta-se de um
tema que, en ten de-se, me re ce ria uma ação mais
enér gi ca do Tri bu nal, no sen ti do de en con trar so lu-
ção para o pro ble ma ou de fi nir al ter na ti vas de atu -
a ção. A per sis tir a atu al si tu a ção, não se ria exa ge-
ro con clu ir-se que a efe ti vi da de do con tro le ex ter-
no está se ri a men te com pro me ti da.

So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal

Sen do um ór gão de au xí lio ao Par la men to, cabe
ao Tri bu nal de Con tas da União de sem pe nhar uma
sé rie de tra ba lhos ad vin dos de so li ci ta ções das Ca sas
Le gis la ti vas ou de suas co mis sões téc ni cas ou de in-
qué ri to. A Re so lu ção do Tri bu nal nº 119, de 6-5-98, as -
se gu ra, ain da, aos se na do res e de pu ta dos fe de ra is a
prer ro ga ti va de te rem suas co mu ni ca ções de ocor rên-
cia de ir re gu la ri da des tra ta das como re pre sen ta ção.
Assim, os par la men ta res não mais te rão suas con si-
de ra ções clas si fi ca das como de nún ci as, sub me ti das à 
aná li se pre li mi nar pre vis ta no art. 213, pa rá gra fo úni co
do Re gi men to Inter no do TCU.

5 Exce to a so li ci ta ção das me di das ne ces sá ri as ao ar res to de
bens, que pode ser con si de ra da nor ma dis po si ti va.

De acor do com a do cu men ta ção do Tri bu nal, no
exer cí cio de 2001 fo ram au tu a dos 148 pro ces sos de
in te res se do Con gres so Na ci o nal, en vol ven do con-
sul tas, re pre sen ta ções e so li ci ta ções de au di to ri as e
de in for ma ções. Além do mais, o Tri bu nal apre ci ou
135 pro ces sos tam bém de in te res se do Con gres so
Na ci o nal. Infor ma, ain da, o Re la tó rio que em 2001,
gra ças ao es for ço co le ti vo do TCU, foi pos sí vel re du zir
o tem po mé dio de aten di men to das so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal de 220 para 150 dias.

Con clu sões e Re co men da ções
Com base no exa me dos Re la tó ri os e à luz das

con si de ra ções apre sen ta das, re la ci o na mos a se guir
sín te se das prin ci pa is con clu sões:

1) há ne ces si da de ine quí vo ca de re gu la-
men ta ção do tema, de for ma a de fi nir, por meio de
Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal, o con te ú do mí ni-
mo dos re la tó ri os de ati vi da des do TCU (tri mes tra is e
anu a is), a for ma de tra mi ta ção des sa do cu men ta ção
no Con gres so Na ci o nal e os efe i tos de cor ren tes da
de li be ra ção par la men tar so bre a ma té ria;

2) dos da dos cons tan tes dos Re la tó ri os
exa mi na dos, pre o cu pa-nos: a di mi nu i ção do nú me ro
dos pro ces sos de To ma da de Con tas e de To ma da de
Con tas Espe ci aljul ga dos pelo Tri bu nal no e xer cí cio de
2001 e o ba i xo ín di ce de res sar ci men to dos va lo res
das mul tas apli ca das e dos dé bi tos im pu ta dos aos
res pon sá ve is por pre ju í zos ao Erá rio;

3) os Re la tó ri os apre sen ta dos pelo Tri bu nal de
Con tas da União, na au sên cia de re gu la men ta ção es -
pe cí fi ca, aten dem às nor mas cons ti tu ci o na is e le ga is
per ti nen tes.

II – Voto

Ante o ex pos to, en ten de mos que os Re la tó ri os
das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da União, re fe-
ren tes ao 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, que con -
so li da dos cor res pon dem ao exer cí cio de 2001, aten -
dem às de ter mi na ções for ma is con ti das na Cons ti tu i-
ção Fe de ral e nas de ma is nor mas apli cá ve is, vo tan do
por que esta co mis são tome co nhe ci men to da ma té-
ria e de li be re en ca mi nha men to dos Avi sos nºs 89,
162, 207, de 2001, e 18, de 2002 ao ar qui vo.

Sala da Co mis são,  20 de no vem bro de 2002. – 
Jo nas Pi nhe i ro, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber-
to, Re la tor ad hoc – Fer nan do Ri be i ro – Ju vên cio
da Fon se ca – He lo í sa He le na – Ge ral do Althoff –
Ney Su as su na – Val mir Ama ral – Anto nio Car los
Jú ni or.
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PARECER Nº 66, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 162, de 2001 (nº
1.029/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha Re la tó-
rio das Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe-
ren te ao 2º tri mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res
Re la tor ad hoc: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Intro du ção

Na for ma do dis pos to no art. 71, § 4º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União
(TCU) re me teu ao Con gres so Na ci o nal os Avi sos
nºs 89, 162, 207, de 2001, e 18, de 2002, re fe ren tes
aos Re la tó ri os das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas
da União dos 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, res -
pec ti va men te.

Impor ta men ci o nar que, em con cor dân cia com a 
Cons ti tu i ção Fe de ral, a Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de
Con tas da União (Lei nº 8.443/1992) es ta be le ce que
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 do Tri bu nal será exer ci da pelo
Con gres so Na ci o nal, sen do os re la tó ri os das ati vi da-
des do Tribu nal um dos ins tru men tos es sen ci a is para
o exer cí cio do con tro le ex ter no da que la Insti tu i ção
pelo Par la men to, ver bis.

“Art. 90. 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 do Tri bu nal de
Con tas da União será exer ci da pelo Con gres so Na ci-
o nal, na for ma de fi ni da no seu Re gi men to Co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi-
da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá
aná li se da evo lu ção dos cus tos de con tro le e de sua
efi ciên cia, efi cá cia e eco no mi ci da de.”

Res sal te-se, ain da, que, re la ti va men te às for-
mas de exer cí cio des sa prer ro ga ti va, in clu si ve quan to
ao con te ú do e à com pe tên cia para aná li se dos re la tó-
ri os de ati vi da des, o Con gres so Na ci o nal man te ve-se,
até o mo men to, si len te. A au sên cia de re gu la men ta-
ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go trans cri to gera
in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de apre ci a ção e
tra mi ta ção a se rem uti li za dos pelo Con gres so Na ci o-
nal e ao pró prio con te ú do a ser evi den ci a do nes tes
re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a exi gir, por con se-
guin te, uma ação le gis la ti va des ti na da a col ma tar a
la cu na em co men to, a qual, con for me se de pre en de

do ca put do ci ta do art. 90, deve ter a na tu re za de re -
so lu ção do Con gres so Na ci o nal.

A pro pó si to, ob ser ve-se que os pra zos para
apre sen ta ção dos re la tó ri os de ati vi da des em ques-
tão so men te es tão pre vis tos no Re gi men to Inter no do
Tri bu nal de Con tas da União (art. 241, § 1º), sen do de
ses sen ta dias, para os re la tó ri os tri mes tra is, e de no -
ven ta dias, para os re la tó ri os anu a is, após o ven ci-
men to dos res pec ti vos pe río dos.

Nes se sen ti do, im por ta ob ser var que os avi sos
em re fe rên cia fo ram tem pes ti va men te apre sen ta dos
pelo Tri bu nal de Con tas da União, vez que fo ram re ce-
bi dos no Se na do Fe de ral e re me ti dos a esta Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le para exa me e pa re cer,
nas se guin tes da tas:

1º Tri mes tre de 2001 – 6 de ju nho de 2001 (Avi -
so TCU da ta do de 30/05/2001);

2º Tri mes tre de 2001 – 30 de agos to de 2001;
3º Tri mes tre de 2001 – 2 de de zem bro de 2001

(Avi so TCU da ta do de 28/11/2001); e 
4º Tri mes tre de 2001 – 28 de fe ve re i ro de 2002.
Nos ter mos re gi men ta is, fo mos de sig na dos pelo 

Pre si den te da Co mis são para re la tar a ma té ria.

Aspec tos Ge ra is dos Re la tó ri os

Os Re la tó ri os, que con so li da dos re sul tam nos
da dos do exer cí cio de 2001, con sis tem, es sen ci al-
men te, de qua tro ca pí tu los, sob os tí tu los de “O Tri-
bu nal de Con tas da União “, “Ati vi da des de Con tro le
Exter no “, “Ati vi da des Admi nis tra ti vas” e “Re la ções
Insti tu ci o na is” .

Para esta Casa Le gis la ti va, im por ta acom pa-
nhar e ava li ar as ações do Tri bu nal que es te jam mais
di re ta men te re la ci o na das à sua ati vi da de fim, sig ni fi-
ca di zer, suas ações fi na lís ti cas. Assim, de ter-se-á ao
exa me das ‘Ati vi da des de Con tro le Exter no” que en fa-
ti zam os jul ga men tos re a li za dos, prin ci pal men te o jul -
ga men to das con tas dos ad mi nis tra do res, as au di to ri-
as e ins pe ções efe ti va das, as de ma is fis ca li za ções
re la ti vas a atos, con tra tos, con vê ni os e si mi la res, as
de nún ci as, con sul tas e re pre sen ta ções for mu la das,
e, ob vi a men te, as so li ci ta ções ad vin das do Con gres-
so Na ci o nal. De i xou-se de en fo car, nes te tra ba lho, al -
gu mas ações tí pi cas do TCU, como a fis ca li za ção dos 
atos su je i tos a re gis tro (ad mis sões, pen sões, apo sen-
ta do ri as e ou tros), das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
e le ga is, da ar re ca da ção e re nún cia de re ce i tas, das
de cla ra ções de bens e ren das de ser vi do res pú bli cos
e au to ri da des fe de ra is, bem como ou tras ati vi da des
me ra men te ad mi nis tra ti vas.
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Ou tras in for ma ções de gran de re le vân cia a esta
Casa, en vol ven do ati vi da des da Cor te de Con tas, são 
aque las re fe ren tes aos va lo res de dé bi tos ins cri tos
em co bran ça ju di ci al e ad mi nis tra ti va, pro ve ni en tes
de jul ga dos do Tri bu nal, e às de ter mi na ções de ou tras
san ções/ações ad mi nis tra ti vas pre vis tas na Lei nº
8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en vio de do cu men ta-
ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para aju i za men to
das ações ca bí ve is, ina bi li ta ção do res pon sá vel para
o exer cí cio de car go pú bli co em co mis são ou fun ção
de con fi an ça por de ter mi na do pe río do etc.).

Ao par dis so, cum pre in for mar al guns da dos ge -
ra is des ta ca dos nos Re la tó ri os para o pe río do em
tela. Nes se sen ti do, des ta que-se que, no exer cí cio de
2001, fo ram re a li za das 199 ses sões, sen do 105 do
Tri bu nal Ple no, 45 da 1a Câ ma ra e 49 da 2ª Câ ma ra.
De las re sul ta ram 1.777 acór dãos e 1.926 de ci sões
profe ri das.

Além dis so, me re ce des ta que a in for ma ção do
Tri bu nal, cons tan te do Re la tó rio de Ati vi da des do 1º
Tri mes tre de 2001, re la ti va a ‘fi xa ção de me tas, para
2001, que pri o ri zem a tem pes ti vi da de no aten di men to
de de man das do Con gres so Na ci o nal e no jul ga men-
to de pro ces sos de con tas, fis ca li za ção e re cur sos “.
Se cum pri da, essa di re triz do Tri bu nal po de rá con tri-
bu ir para ma i or efi cá cia do Con tro le Exter no. Entre-
tan to, no Re la tó rio re fe ren te ao 4º Tri mes tre de 2001
(Ane xo VI, pág. 69 a 72), ob ser va-se a exis tên cia de
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal au tu a das nos
exer cí ci os de 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 e 2000,
ain da não aten di das pelo Tri bu nal.

Jul ga men to das Con tas dos Admi nis tra do res

Em con so nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral e
com sua Lei Orgâ ni ca, o Tri bu nal de Con tas da
União jul ga as con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos,
bus can do ve ri fi car a le ga li da de, a le gi ti mi da de e a
eco no mi ci da de dos atos dos ges to res e de ma is res -
pon sá ve is pela guar da e em pre go dos re cur sos pú-
bli cos.

Con so an te os Re la tó ri os, no exer cí cio fi nan ce i-
ro de 2001, o TCU jul gou ir re gu lar um to tal de 1.055
pro ces sos de to ma das e pres ta ções de con tas e de
To ma das de Con tas Espe ci a is -TCE, con de nan do-se
1.383 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta ou ao re -
co lhi men to de dé bi to, no va lor to tal de R$356,7 mi-
lhões, en tre os qua is se des ta cam os res pon sá ve is
pe los des vi os de ver bas da obra do TRT da 2ª Re gião

(TRT-SP), con de na dos a de vol ve rem aos co fres pú-
bli cos va lo res que su pe ram R$230 mi lhões.

Além do mais, o Tri bu nal apu rou 98 de nún ci as;
re a li zou 900 fis ca li za ções (das qua is 384 de cor re ram
de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal); re me teu có -
pi as de 621 pro ces sos ao Mi nis té rio Pú bli co da União, 
para fins de aju i za men to das ações ci vis e pe na is ca -
bí ve is; e fis ca li zou 304 obras para sub si di ar a ela bo ra-
ção da Lei Orça men tá ria Anu al para 2002, as qua is
en vol vi am re cur sos da or dem de R$7,5 bi lhões.

Em con se qüên cia das ações de sen vol vi das, o
Tri bu nal al can çou, no exer cí cio de 2001, uma eco no-
mia or ça men tá ria po ten ci al para o Erá rio de mais de
R$266 mi lhões, de cor ren te das prin ci pa is de li be ra-
ções pas sí ve is de quan ti fi ca ção fi nan ce i ra.

Ao mes mo tem po, os Re la tó ri os in for mam
que, no exer cí cio de 2001, ocor reu dis pên dio de
re cur sos or ça men tá ri os da or dem de R$452,9 mi -
lhões para cus te ar as ati vi da des e os in ves ti men-
tos da Insti tu i ção.

Ou tra ques tão fun da men tal acer ca do jul ga-
men to das con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos re fe-
re-se ao pra zo a que está sub me ti do o Tri bu nal para
emi tir o jul ga do. De acor do com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, “O Tri bu nal jul ga rá as to ma das ou pres ta-
ções de con tas até o tér mi no de exer cí cio se guin te
àque le em que es tas lhe ti ve rem sido apre sen ta das”.
Ora, é de co nhe ci men to ge ral que a Cor te de Con tas
não con se gue cum prir este dis po si ti vo, por ve zes re -
tar dan do por cin co, seis anos al gu mas de li be ra ções.
Além do mais, no exer cí cio em exa me (2001), ve ri fi-
ca-se que o Tri bu nal di mi nu iu sig ni fi ca ti va men te o nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, nos itens “Toma da e
Pres ta ção de Con tas” e “To ma da de Con tas Espe ci-
al”, re la ti va men te aos exer cí ci os de 1999 e 2000 (ver
pá gi na 19 do Re la tó rio anu al).

Embo ra o Tri bu nal jus ti fi que a di mi nu i ção do nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, como de cor rên cia de
uma mu dan ça na sis te má ti ca de atu a ção do Órgão
(vide pá gi na 19 do Re la tó rio Anu al), o fato não de i xa
de ser pre o cu pan te. Obvi a men te, isso de põe con tra a
efe ti vi da de de todo o sis te ma de con tro le ex ter no, es -
ti mu lan do a im pu ni da de e a mal ver sa ção da co i sa pú -
bli ca e con tra ria a di re triz de fi ni da pelo Tri bu nal (Re la-
tó rio de Ati vi da des do 1º Tri mes tre de 2001), no sen ti-
do de con fe rir tem pes ti vi da de ao jul ga men to dos pro -
ces sos de con tas.
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Impu ta ção de ou tras San ções Admi nis tra ti vas

No exer cí cio da mis são de ze lar pela boa e re -
gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, o TCU deve,
com o ob je ti vo de co i bir e de ses ti mu lar a ação de
má fé de ges to res pú bli cos e de par ti cu la res, va-
ler-se de to das as fer ra men tas de que dis põe para
pre ser var o pa tri mô nio pú bli co. Nes se sen ti do, a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº 8.443/92 re ser va ram
ao Tri bu nal uma am pla gama de ins tru men tos ad mi-
nis tra ti vos apro pri a dos ao exer cí cio des sa mis são.
Cum pre, as sim, ao Con gres so Na ci o nal ava li ar a
cor re ta uti li za ção des ses ins tru men tos, es pe ci al-
men te di an te das qua se in trans po ní ve is di fi cul da des
en fren ta das pela Insti tu i ção na co bran ça dos dé bi tos
im pu ta dos e das mul tas apli ca das aos res pon sá ve is,
con for me será adi an te dis cu ti do.

Para os fins des ta Se ção, in clu í mos como pos sí-
ve is ações do Tri bu nal:

– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve,
as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do Tri bu-
nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o exer -
cí cio de car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca – art. 60 da Lei nº
8.443/92;

– so li ci ta ção à Advo ca cia-Ge ral da União ou aos 
di ri gen tes das en ti da des ju ris di ci o na das das me di das
ne ces sá ri as ao ar res to de bens dos res pon sá ve is jul -
ga dos em dé bi to – art. 61 da Lei nº 8.443/92;

– de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra u-
da dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção
na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral – art. 46 da Lei nº
8.443/92;

– re mes sa de có pia de do cu men ta ção que evi -
den cie dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações 
cí ve is e pe na is ca bí ve is – art. 16, § 3º, Lei nº 8.443/92;

– sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir re-
gu la res, com a co mu ni ca ção da mes ma ao Con gres-
so Na ci o nal – art. 71, X, Cons ti tu i ção Fe de ral;

– co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal acer ca
de con tra tos ile ga is vi san do à sua sus ta ção – art. 70,
§§ 1º e 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 45 da Lei nº
8.443/92.

Os da dos com pi la dos, re fe ren tes ao exer cí cio
de 2001², in for mam que:

– 13 res pon sá ve is fo ram ina bi li ta dos pelo Tri bu-
nal para o exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral (o que 
re pre sen ta, ape nas, cer ca de 0,01% dos 1.383 res-
pon sá ve is con de na dos ao re co lhi men to de dé bi to ou
pa ga men to de mul ta em 2001);

– 6 em pre sas fo ram de cla ra das ini dô ne as, fi-
can do im pe di das de tran sa ci o nar, por até cin co anos,
com a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, em ra zão da
cons ta ta ção de fra u des em li ci ta ções;

– 621 có pi as de pro ces sos fo ram en vi a das ao
Mi nis té rio Pú bli co da União, para even tu al aju i za men-
to das ações ci vis e pe na is ca bí ve is;

– o Tri bu nal so li ci tou à AGU a ado ção das me di-
das ne ces sá ri as para as se gu rar a exe cu ção dos dé bi-
tos, ten den tes ao ar res to dos bens dos res pon sá ve is
pe las ir re gu la ri da des nas obras do TRT de São Pa u lo
(De ci são nº 423/2001-Ple ná rio) e, ain da, dos ges to-
res do TRT 13º Re gião (PB), em ra zão de su per fa tu-
ra men to na com pra de imó vel (De ci são nº 297/2001
-Ple ná rio);

– o Tri bu nal tam bém pas sou a de ter mi nar a ins -
cri ção do res pon sá vel que te nha sido con de na do em
dé bi to ou mul ta no Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos
não Qu i ta dos de Órgãos e Enti da des Fe de ra is
(CADIN).

Cons ta ta-se, des sa for ma, que o Tri bu nal co me-
ça a uti li zar, de for ma ro ti ne i ra, es ses im por tan tes ins -
tru men tos que a le gis la ção co lo cou à sua dis po si ção
para as se gu rar a re cu pe ra ção dos even tu a is pre ju í-
zos ca u sa dos por maus ad mi nis tra do res pú bli cos, se
bem que ain da de for ma mu i to dé bil. Di an te das di fi-
cul da des para a co bran ça dos dé bi tos e mul tas im pu-
ta dos pelo Tri bu nal, con for me será ana li sa do a se guir,
con si de ra-se que o uso des ses ins tru men tos cons ti tui
uma al ter na ti va de atu a ção do Tri bu nal que po de rá re -
sul tar em ma i or efe ti vi da de das ações do con tro le ex -
ter no.

Deve-se aten tar, ade ma is, para a na tu re za co -
gen te das nor mas re tro ci ta das.5 Isso de no ta que, ao
ve ri fi car-se a ocor rên cia dos fa tos pres cri tos nos dis -
po si ti vos aci ma elen ca dos, o Tri bu nal de Con tas da
União não pode dis por de for ma con trá ria à pre vi são
le gal. Cum pre à Insti tu i ção de ter mi nar fi el men te o que 
os man da men tos cons ti tu ci o na is e le ga is pre ce i tu am
e, tal vez, agir com um pou co mais de ri gor na apli ca-
ção da san ção pre vis ta no art. 60 da Lei nº 8.443/92.
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Co bran ça dos Dé bi tos e Mul tas Apli ca dos pelo
Tri bu nal

A ação fis ca li za do ra do Tri bu nal con cre ti za-se
com o re co lhi men to dos va lo res de cor ren tes da apli -
ca ção de mul tas e de ter mi na ções de res sar ci men to
dos pre ju í zos ca u sa dos aos co fres pú bli cos pe los
res pon sá ve is sob sua ju ris di ção. O pa ga men to da
dí vi da ain da na fase ad mi nis tra ti va en cer ra o pro-
ces so. Caso con trá rio, ini cia-se uma nova fase de
co bran ça exe cu ti va, na qual par ti ci pam o Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao TCU – or ga ni za ção dos pro ces sos
– e a Advo ca cia-Ge ral da União, na pro po si ção das
ações jun to ao Po der Ju di ciá rio.

O Re la tó rio anu al in for ma (pág. 42) que, ao fi nal
de 2001, o to tal acu mu la do dos dé bi tos ori un dos de
con de na ções do TCU su pe rou R$493 mi lhões, nele
ain da não in clu í dos os R$230 mi lhões do caso TRT
de São Pa u lo. Qu an to aos re co lhi men tos, o va lor acu -
mu la do des de 1997 e atu a li za do atin ge, ape nas, a ci -
fra de R$26.342.307,98. Esses nú me ros com pro vam
a per sis tên cia de um sé rio pro ble ma en fren ta do pelo
TCU, há anos, e que com pro me te a efe ti vi da de de
sua ação: ba i xo ín di ce de re cu pe ra ção dos pre ju í zos
ca u sa dos ao Erá rio por maus ad mi nis tra do res. Tra-
ta-se de um tema que, en ten de-se, me re ce ria uma
ação mais enér gi ca do Tri bu nal, no sen ti do de en con-
trar so lu ção para o pro ble ma ou de fi nir al ter na ti vas de 
atu a ção. A per sis tir a atu al si tu a ção, não se ria exa ge-
ro con clu ir-se que a efe ti vi da de do con tro le ex ter no
está se ri a men te com pro me ti da.

So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal

Sen do um ór gão de au xí lio ao Par la men to,
cabe ao Tri bu nal de Con tas da União de sem pe nhar
uma sé rie de tra ba lhos ad vin dos de so li ci ta ções das 
Ca sas Le gis la ti vas ou de suas co mis sões téc ni cas
ou de in qué ri to. A Re so lu ção do Tri bu nal nº 110, de
6-5-98, as se gu ra, ain da, aos se na do res e de pu ta-
dos fe de ra is a prer ro ga ti va de te rem suas co mu ni ca-
ções de ocor rên cia de ir re gu la ri da des tra ta das como 
re pre sen ta ção. Assim, os par la men ta res não mais
te rão suas con si de ra ções clas si fi ca das como de-
nún ci as, sub me ti das à aná li se pre li mi nar pre vis ta no 
art. 213, pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no do
TCU.

De acor do com a do cu men ta ção do Tri bu nal, no
exer cí cio de 2001 fo ram au tu a dos 148 pro ces sos de

in te res se do Con gres so Na ci o nal, en vol ven do con-
sul tas, re pre sen ta ções e so li ci ta ções de au di to ri as e
de in for ma ções. Além do mais, o Tri bu nal apre ci ou
135 pro ces sos tam bém de in te res se do Con gres so
Na ci o nal. Infor ma, ain da, o Re la tó rio que em 2001,
gra ças ao es for ço co le ti vo do TCU, foi pos sí vel re du zir
o tem po mé dio de aten di men to das so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal de 220 para 150 dias.

 Con clu sões e re co men da ções

Com base no exa me dos Re la tó ri os e à luz das
con si de ra ções apre sen ta das, re la ci o na mos a se guir
sín te se das prin ci pa is con clu sões:

1) há ne ces si da de ine quí vo ca de re gu la men ta-
ção do tema, de for ma a de fi nir, por meio de Re so lu-
ção do Con gres so Na ci o nal, o con te ú do mí ni mo dos
re la tó ri os de ati vi da des do TCU (tri mes tra is e anu a is),
a for ma de tra mi ta ção des sa do cu men ta ção no Con -
gres so Na ci o nal e os efe i tos de cor ren tes da de li be ra-
ção par la men tar so bre a ma té ria;

2) dos da dos cons tan tes dos Re la tó ri os exa mi-
na dos, pre o cu pa-nos: a di mi nu i ção do nú me ro dos
pro ces sos de To ma da de Con tas e de To ma da de
Con tas  Espe ci al jul ga dos pelo Tri bu nal no exer cí cio
de 2001 e o ba i xo ín di ce de res sar ci men to dos va lo-
res das mul tas apli ca das e dos dé bi tos im pu ta dos aos 
res pon sá ve is por pre ju í zos ao Erá rio;

3) os Re la tó ri os apre sen ta dos pelo Tri bu nal de
Con tas da União, na au sên cia de re gu la men ta ção es -
pe cí fi ca, aten dem às nor mas cons ti tu ci o na is e le ga is
per ti nen tes.

II – Voto

Ante o ex pos to, en ten de mos que os Re la tó ri-
os das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da União,
re fe ren tes ao 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, que
con so li da dos cor res pon dem ao exer cí cio de 2001,
aten dem às de ter mi na ções for ma is con ti das na
Cons ti tu i ção Fe de ral e nas de ma is nor mas apli cá-
ve is, vo tan do por que esta co mis são tome co nhe ci-
men to da ma té ria e de li be re pelo en ca mi nha men to
dos Avi sos nºs 89, 162, 207, de 2001, e 18, de
2002 ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. – 
Jo nas Pi nhe i ro, Pre si den te – Wel ling ton Ro ber to,
Re la tor ad hoc – Fer nan do Ri be i ro – Ju vên cio da
Fon se ca – He lo í sa He le na – Ge ral do Althoff – Ney
Su as su na – Almir Ama ral – Anto nio Car los Jú ni or.
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PARECER Nº 67, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 207, de 2001 (nº
1.623/2001, na ori gem), do Tri bu nal de
Con tas da União, que en ca mi nha re la tó-
rio das ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe-
ren te ao 3º tri mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Intro du ção

Na for ma do dis pos to no art. 71, § 40, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União 
(TCU) re me teu ao Con gres so Na ci o nal os Avi sos
nos 89, 162, 207, de 2001 e 18, de 2002, re fe ren tes
aos Re la tó ri os das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas
da União dos 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, res -
pec ti va men te1.

Impor ta men ci o nar que, em con cor dân cia com a 
Cons ti tu i ção Fe de ral, a Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de
Con tas da União (Lei nº 8.443/1992) es ta be le ce que
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 do Tri bu nal será exer ci da pelo
Con gres so Na ci o nal, sen do os re la tó ri os das ati vi da-
des do Tribu nal um dos ins tru men tos es sen ci a is para
o exer cí cio do con tro le ex ter no da que la ins ti tu i ção
pelo Par la men to, ver bis:

“Art. 90. 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 do Tri bu nal de
Con tas da União será exer ci da pelo Con gres so Na ci-
o nal, na for ma de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi-
da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá
aná li se da evo lu ção dos cus tos de con tro le e de sua
efi ciên cia, efi cá cia e eco no mi ci da de.”

Res sal te-se, ain da, que, re la ti va men te às for-
mas de exer cí cio des sa prer ro ga ti va, in clu si ve quan to
ao con te ú do e à com pe tên cia para aná li se dos re la tó-
ri os de ati vi da des, o Con gres so Na ci o nal man te ve-se,
até o mo men to, si len te. A au sên cia de re gu la men ta-
ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go trans cri to gera
in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de apre ci a ção e
tra mi ta ção a se rem uti li za dos pelo Con gres so Na ci o-
nal e ao pró prio con te ú do a ser evi den ci a do nes tes
re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a exi gir, por con se-
guin te, uma ação le gis la ti va des ti na da a col ma tar a
la cu na em co men to, a qual, con for me se de pre en de
do ca put do ci ta do art. 90, deve ter a na tu re za de re -
so lu ção do Con gres so Na ci o nal.

1CF/88

“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:

§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas ati vi-
da des.”

A pro pó si to, ob ser ve-se que os pra zos para
apre sen ta ção dos re la tó ri os de ati vi da des em ques-
tão so men te es tão pre vis tos no Re gi men to Inter no
do Tri bu nal de Con tas da União (art. 241. § 1º) sen -
do de ses sen ta dias, para os re la tó ri os tri mes tra is, e 
de no ven ta dias, para os re la tó ri os anu a is, após o
ven ci men to dos res pec ti vos pe río dos2.

Nes se sen ti do, im por ta ob ser var que os avi sos
em re fe rên cia fo ram tem pes ti va men te apre sen ta dos
pelo Tri bu nal de Con tas da União, vez que fo ram re -
ce bi dos no Se na do Fe de ral e re me ti dos a esta Co-
mis são de Fis ca li za ção e Con tro le para exa me e pa -
re cer, nas se guin tes da tas:

1º Tri mes tre de 2001 – 6 de ju nho de 2001
(Avi so TCU da ta do de 30-5-2001);

2º Tri mes tre de 2001 – 30 de agos to de 2001;

3º Tri mes tre de 2001 – 2 de de zem bro de 2001 
(Avi so TCU da ta do de 28-11-2001); e

4º Tri mes tre de 2001 – 28 de fe ve re i ro de
2002.

Nos ter mos re gi men ta is, fo mos de sig na dos
pelo Pre si den te da co mis são para re la tar a ma té ria.

Aspec tos Ge ra is dos Re la tó ri os

Os re la tó ri os, que con so li da dos re sul tam nos
da dos do exer cí cio de 2001, con sis tem, es sen ci al-
men te, de qua tro ca pí tu los, sob os tí tu los de “O Tri-
bu nal de Con tas da União”,“Ati vi da des de Con tro le
Exter no”, “Ati vi da des Admi nis tra ti vas” e “Re la ções
Insti tu ci o na is”.

Para esta Casa Le gis la ti va, im por ta acom pa-
nhar e ava li ar as ações do Tri bu nal que es te jam
mais di re ta men te re la ci o na das à sua ati vi da de fim,
sig ni fi ca di zer, suas ações fi na lís ti cas. Assim, de-
ter-se-á ao exa me das “Ati vi da des de Con tro le
Exter no” que en fa ti zam os jul ga men tos re a li za dos,
prin ci pal men te o jul ga men to das con tas dos ad mi-
nis tra do res, as au di to ri as e ins pe ções efe ti va das, as 
de ma is fis ca li za ções re la ti vas a atos, con tra tos, con -
vê ni os e si mi la res, as de nún ci as, con sul tas e re pre-
sen ta ções for mu la das, e, ob vi a men te, as so li ci ta-
ções ad vin das do Con gres so Na ci o nal. De i xou-se
de en fo car, nes te tra ba lho, al gu mas ações tí pi cas do 
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TCU, como a fis ca li za ção dos atos su je i tos a re gis-
tro (ad mis sões, pen sões, apo sen ta do ri as e ou tros),
das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is e le ga is, da ar re-
ca da ção e re nún cia de re ce i tas, das de cla ra ções de
bens e ren das de ser vi do res pú bli cos e au to ri da des
fe de ra is, bem como ou tras ati vi da des me ra men te
ad mi nis tra ti vas.

Ou tras in for ma ções de gran de re le vân cia a
esta Casa, en vol ven do ati vi da des da Cor te de Con -
tas, são aque las re fe ren tes aos va lo res de dé bi tos
ins cri tos em co bran ça ju di ci al e ad mi nis tra ti va, pro-
ve ni en tes de jul ga dos do Tri bu nal, e às de ter mi na-
ções de ou tras san ções/ações ad mi nis tra ti vas pre-
vis tas na Lei nº 8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en-
vio de do cu men ta ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
para aju i za men to das ações ca bí ve is, ina bi li ta ção do 
res pon sá vel para o exer cí cio de car go pú bli co em
co mis são ou fun ção de con fi an ça por de ter mi na do
pe río do etc.).

Ao par dis so, cum pre in for mar al guns da dos
ge ra is des ta ca dos nos re la tó ri os para o pe río do em
tela. Nes se sen ti do, des ta que-se que, no exer cí cio
de 2001, fo ram re a li za das 199 ses sões, sen do 105
do Tri bu nal Ple no, 45 da 1ª Câ ma ra e 49 da 2ª Câ-
ma ra. De las re sul ta ram 1.777 acór dãos e 1.926 de-
ci sões pro fe ri das3.

Além dis so, me re ce des ta que a in for ma ção do
Tri bu nal, cons tan te do Re la tó rio de Ati vi da des do 1º
Tri mes tre de 2001, re la ti va a “fi xa ção de me tas, para 
2001, que pri o ri zem a tem pes ti vi da de no aten di men-
to de de man das do Con gres so Na ci o nal e no jul ga-
men to de pro ces sos de con tas, fis ca li za ção e re cur-
sos”. Se cum pri da, essa di re triz do Tri bu nal po de rá
con tri bu ir para ma i or efi cá cia do Con tro le Exter no.
Entre tan to, no re la tó rio re fe ren te ao 4º Tri mes tre de
2001 (Ane xo VI, págs. 69 a 72), ob ser va-se a exis-
tên cia de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal au tu a-
das nos exer cí ci os de 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 
e 2000, ain da não aten di das pelo Tri bu nal.

Jul ga men to das Con tas dos Admi nis tra do res

Em con so nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral e
com sua Lei Orgâ ni ca, o Tri bu nal de Con tas da União
jul ga as con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos, bus can-
do ve ri fi car a le ga li da de, a  le gi ti mi da de e a eco no mi ci-
da de dos atos dos ges to res e de ma is res pon sá ve is
pela guar da e em pre go dos re cur sos pú bli cos4.

Con so an te os re la tó ri os, no exer cí cio fi nan ce i-
ro de 2001, o TCU jul gou ir re gu lar um to tal de 1.055
pro ces sos de to ma das e pres ta ções de con tas e de
To ma das de Con tas Espe ci a is – TCE, con de nan-

do-se 1.383 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta
ou ao re co lhi men to de dé bi to, no va lor to tal de
R$356,7 mi lhões, en tre os qua is se des ta cam os
res pon sá ve is pe los des vi os de ver bas da obra do
TRT da 2ª Re gião (TRT-SP), con de na dos a de vol ve-
rem aos co fres pú bli cos va lo res que su pe ram R$230 
mi lhões.

Além do mais, o Tri bu nal apu rou 98 de nún ci as;
re a li zou 900 fis ca li za ções (das qua is 384 de cor re-
ram de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal); re me-
teu có pi as de 621 pro ces sos ao Mi nis té rio Pú bli co
da União, para fins de aju i za men to das ações ci vis e 
pe na is ca bí ve is; e fis ca li zou 304 obras para sub si di-
ar a ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria Anu al para
2002, as qua is en vol vi am re cur sos da or dem de
R$7,5 bi lhões.

Em con se qüên cia das ações de sen vol vi das, o
Tri bu nal al can çou, no exer cí cio de 2001, uma eco no-
mia or ça men tá ria po ten ci al para o Erá rio de mais de 
R$266 mi lhões, de cor ren te das prin ci pa is de li be ra-
ções pas sí ve is de quan ti fi ca ção fi nan ce i ra.

Ao mes mo tem po, os re la tó ri os in for mam
que, no exer cí cio de 2001, ocor reu dis pên dio de
re cur sos or ça men tá ri os da or dem de R$452,9 mi-
lhões para cus te ar as ati vi da des e os in ves ti men-
tos da ins ti tu i ção.

Ou tra ques tão fun da men tal acer ca do jul ga-
men to das con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos re fe-
re-se ao pra zo a que está sub me ti do o Tri bu nal para 
emi tir o jul ga do. De acor do com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, “O Tri bu nal jul ga rá as to ma das ou pres ta-
ções de con tas até o tér mi no de exer cí cio se guin te
àque le em que es tas lhe ti ve rem sido apre sen ta-
das”. Ora, é de co nhe ci men to ge ral que a Cor te de
Con tas não con se gue cum prir este dis po si ti vo, por
ve zes re tar dan do por cin co, seis anos al gu mas de li-
be ra ções. Além do mais, no exer cí cio em exa me
(2001), ve ri fi ca-se que o Tri bu nal di mi nu iu sig ni fi ca ti-
va men te o nú me ro de pro ces sos jul ga dos, nos itens
“To ma da e Pres ta ção de Con tas” e “To ma da de
Con tas Espe ci al”, re la ti va men te aos exer cí ci os de
1999 e 2000 (ver pá gi na 19 do Re la tó rio Anu al).

3Os da dos con so li da dos fo ram com pi la dos do Re la tó rio das Ati vi-
da des do Tri bu nal de Con tas da União re la ti vo ao exer cí cio de
2001, dis po ní vel na pá gi na da que la ins ti tu i ção na in ter net:
http://www.tcu.gov.br.

4Vi de arts. 71, II, da CF/88 e 1”, I, da Lei nº
8.443/92.

Fe ve re i ro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 25 02107FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



Embo ra o Tri bu nal jus ti fi que a di mi nu i ção do nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, como de cor rên cia de
uma mu dan ça na sis te má ti ca de atu a ção do Órgão
(vide pá gi na 19 do Re la tó rio Anu al), o fato não de i xa
de ser pre o cu pan te. Obvi a men te, isso de põe con tra a
efe ti vi da de de todo o sis te ma de con tro le ex ter no, es -
ti mu lan do a im pu ni da de e a mal ver sa ção da co i sa pú -
bli ca e con tra ria a di re triz de fi ni da pelo Tri bu nal (Re la-
tó rio de Ati vi da des do 1º Tri mes tre de 2001), no sen ti-
do de con fe rir tem pes ti vi da de ao jul ga men to dos pro -
ces sos de con tas.

• Impu ta ção de ou tras San ções Admi nis tra ti vas

No exer cí cio da mis são de ze lar pela boa e re -
gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, o TCU deve,
com o ob je ti vo de co i bir e de ses ti mu lar a ação de
má-fé de ges to res pú bli cos e de par ti cu la res, va-
ler-se de to das as fer ra men tas de que dis põe para
pre ser var o pa tri mô nio pú bli co. Nes se sen ti do, a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº 8.443/92 re ser va ram
ao Tri bu nal uma am pla gama de ins tru men tos ad mi-
nis tra ti vos apro pri a dos ao exer cí cio des sa mis são.
Cum pre, as sim, ao Con gres so Na ci o nal ava li ar a
cor re ta uti li za ção des ses ins tru men tos, es pe ci al-
men te di an te das qua se in trans po ní ve is di fi cul da des
en fren ta das pela ins ti tu i ção na co bran ça dos dé bi tos
im pu ta dos e das mul tas apli ca das aos res pon sá ve is,
con for me será adi an te dis cu ti do.

Para os fins des ta se ção, in clu í mos como pos sí-
ve is ações do Tri bu nal:

– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve,
as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do Tri bu-
nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o exer -
cí cio de car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca – art. 60 da Lei nº
8.443/92;

– so li ci ta ção à Advo ca cia-Ge ral da União ou aos 
di ri gen tes das en ti da des ju ris di ci o na das das me di das
ne ces sá ri as ao ar res to de bens dos res pon sá ve is jul -
ga dos em dé bi to – art. 61 da Lei nº 8.443/92;

– de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra u-
da dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção
na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral – art. 46 da Lei nº
8.443/92;

– re mes sa de có pia de do cu men ta ção que evi -
den cie dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações 
cí ve is e pe na is ca bí ve is –art. 16, §30 Lei nº 8.443/92;

– sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir re-
gu la res, com a co mu ni ca ção da mes ma ao Con gres-
so Na ci o nal – art. 71, X, Cons ti tu i ção Fe de ral;

– co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal acer ca
de con tra tos ile ga is vi san do à sua sus ta ção – art. 70,
§§1º e 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 45 da Lei nº
8.443/92.

Os da dos com pi la dos, re fe ren tes ao exer cí cio
de 20012, in for mam que:

– 13 res pon sá ve is fo ram ina bi li ta dos pelo Tri bu-
nal para o exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral (o que 
re pre sen ta, ape nas, cer ca de 0,01% dos 1.383 res-
pon sá ve is con de na dos ao re co lhi men to de dé bi to ou
pa ga men to de mul ta em 2001);

– seis em pre sas fo ram de cla ra das idô ne as, fi -
can do im pe di das de tran sa ci o nar, por até cin co anos,
com a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, em ra zão da
cons ta ta ção de fra u des em li ci ta ções;

– 621 có pi as de pro ces sos fo ram en vi a das ao
Mi nis té rio Pú bli co da união para even tu al aju i za men to
das ações ci vis e pe na is ca bí ve is;

– o Tri bu nal so li ci tou à AGU a ado ção das me di-
das ne ces sá ri as para as se gu rar a exe cu ção dos dé bi-
tos, ten den tes ao ar res to dos bens dos res pon sá ve is
pe las ir re gu la ri da des nas obras do TRT de São Pa u lo
(De ci são nº 423/2001–Ple ná rio) e, ain da, dos ges to-
res do TRT 13º Re gião (PB), em ra zão de su per fa tu-
ra men to na com pra de imó vel (De ci são nº
297/2001-Ple ná rio);

– o Tri bu nal tam bém pas sou a de ter mi nar a ins -
cri ção do res pon sá vel que te nha sido con de na do em
dé bi to ou mul ta no Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos
não Qu i ta dos de Órgãos e Enti da des Fe de ra is
(CADIN).

Cons ta ta-se, des sa for ma, que o Tri bu nal co me-
ça a uti li zar, de for ma ro ti ne i ra, es ses im por tan tes ins -
tru men tos que a le gis la ção co lo cou à sua dis po si ção
para as se gu rar a re cu pe ra ção dos even tu a is pre ju í-
zos ca u sa dos por maus ad mi nis tra do res pú bli cos, se
bem que ain da de for ma mu i to dé bil. Di an te das di fi-
cul da des para a co bran ça dos dé bi tos e mul tas im pu-
ta dos pelo Tri bu nal, con for me será ana li sa do a se guir,
con si de ra-se que o uso des ses ins tru men tos cons ti tui
uma al ter na ti va de atu a ção do Tri bu nal que po de rá re -
sul tar em ma i or efe ti vi da de das ações do con tro le ex -
ter no.

Deve-se aten tar, ade ma is, para a na tu re za co -
gen te das nor mas re tro ci ta das5. Isso de no ta que, ao
ve ri fi car-se a ocor rên cia dos fa tos pres cri tos nos dis -
po si ti vos aci ma elen ca dos, o Tri bu nal de Con tas da
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União não pode dis por de for ma con trá ria à pre vi são
le gal. Cum pre à ins ti tu i ção de ter mi nar fi el men te o que 
os man da men tos cons ti tu ci o na is e le ga is pre ce i tu am
e, tal vez, agir com um pou co mais de ri gor na apli ca-
ção da san ção pre vis ta no art. 60 da Lei nº 8.443/92.

• Co bran ça dos Dé bi tos e Mul tas Apli ca dos pelo
Tri bu nal

A ação fis ca li za do ra do Tri bu nal con cre ti za-se
com o re co lhi men to dos va lo res de cor ren tes da apli -
ca ção de mul tas e de ter mi na ções de res sar ci men to
dos pre ju í zos ca u sa dos aos co fres pú bli cos pe los
res pon sá ve is sob sua ju ris di ção. O pa ga men to da
dí vi da ain da na fase ad mi nis tra ti va en cer ra o pro-
ces so. Caso con trá rio, ini cia-se uma nova fase de
co bran ça exe cu ti va, na qual par ti ci pam o Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao TCU – or ga ni za ção dos pro ces sos
– e a Advo ca cia-Ge ral da União, na pro po si ção das
ações jun to ao Po der Ju di ciá rio.

O Re la tó rio Anu al in for ma (pág.42) que, ao fi nal
de 2001, o to tal acu mu la do dos dé bi tos ori un dos de
con de na ções do TCU su pe rou R$493 mi lhões, nele
ain da não in clu í dos os R$230 mi lhões do caso TRT
de São Pa u lo. Qu an to aos re co lhi men tos, o va lor acu -
mu la do des de 1997 e atu a li za do atin ge, ape nas, a ci -
fra de R$26.342.307,98. Esses nú me ros com pro vam
a per sis tên cia de um sé rio pro ble ma en fren ta do pelo
TCU, há anos, e que com pro me te a efe ti vi da de de
sua ação: ba i xo ín di ce de re cu pe ra ção dos pre ju í zos
ca u sa dos ao Erá rio por maus ad mi nis tra do res. Tra-
ta-se de um tema que, en ten de-se, me re ce ria uma
ação mais enér gi ca do Tri bu nal, no sen ti do de en con-
trar so lu ção para o pro ble ma ou de fi nir al ter na ti vas de 
atu a ção. A per sis tir a atu al si tu a ção, não se ria exa ge-
ro con clu ir-se que a efe ti vi da de do con tro le ex ter no
está se ri a men te com pro me ti da.

• So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal
Sen do um ór gão de au xí lio ao Par la men to, cabe 

ao Tri bu nal de Con tas da União de sem pe nhar uma
sé rie de tra ba lhos ad vin dos de so li ci ta ções das Ca -
sas Le gis la ti vas ou de suas  co mis sões téc ni cas ou
de in qué ri to. A Re so lu ção do Tri bu nal nº 110, de
6-5-98, as se gu ra ain da, aos se na do res e de pu ta dos
fe de ra is a prer ro ga ti va de te rem suas co mu ni ca ções
de ocor rên cia de ir re gu la ri da des tra ta das como re-
pre sen ta ção. Assim, os par la men ta res não mais te rão
suas con si de ra ções clas si fi ca das como de nún ci as,
sub me ti das à aná li se pre li mi nar pre vis ta no art. 213,
pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no do TCU.

5Exce to a so li ci ta ção das me di das ne ces sá ri as ao ar res to de
bens, que pode ser con si de ra da nor ma dis po si ti va.

De acor do com a do cu men ta ção do Tri bu nal, no
exer cí cio de 2001 fo ram au tu a dos 148 pro ces sos de
in te res se do Con gres so Na ci o nal, en vol ven do con-
sul tas, re pre sen ta ções e so li ci ta ções de au di to ri as e
de in for ma ções. Além do mais, o Tri bu nal apre ci ou
135 pro ces sos tam bém de in te res se do Con gres so
Na ci o nal. Infor ma, ain da, o Re la tó rio que em 2001,
gra ças ao es for ço co le ti vo do TCU, foi pos sí vel re du zir
o tem po mé dio de aten di men to das so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal de 220 para 150 dias.

Con clu sões e Re co men da ções

Com base no exa me dos Re la tó ri os e à luz das 
con si de ra ções apre sen ta das, re la ci o na mos a se guir
sín te se das prin ci pa is con clu sões:

1) há ne ces si da de ine quí vo ca de re gu la men ta-
ção do tema, de for ma a de fi nir, por meio de Re so lu-
ção do Con gres so Na ci o nal, o con te ú do mí ni mo dos
re la tó ri os de ati vi da des do TCU (tri mes tra is e anu a is),
a for ma de tra mi ta ção des sa do cu men ta ção no Con -
gres so Na ci o nal e os efe i tos de cor ren tes da de li be ra-
ção par la men tar so bre a ma té ria;

2) dos da dos cons tan tes dos Re la tó ri os exa mi-
na dos, pre o cu pa-nos: a di mi nu i ção do nú me ro dos
pro ces sos de To ma da de Con tas e de To ma da de
Con tas Espe ci al jul ga dos pelo Tri bu nal no exer cí cio
de 2001 e o ba i xo ín di ce de res sar ci men to dos va lo-
res das mul tas apli ca das e dos dé bi tos im pu ta dos aos 
res pon sá ve is por pre ju í zos ao Erá rio;

3) os Re la tó ri os apre sen ta dos pelo Tri bu nal de
Con tas da União, na au sên cia de re gu la men ta ção es -
pe cí fi ca, aten dem às nor mas cons ti tu ci o nal e le ga is
per ti nen tes.

II – Voto

Ante o ex pos to, en ten de mos que os Re la tó ri os
das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da União, re fe-
ren tes ao 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, que con -
so li da dos cor res pon dem ao exer cí cio de 2001, aten -
dem às de ter mi na ções for ma is c ti das na Cons ti tu i-
ção Fe de ral e nas de ma is nor mas apli cá ve is, vo tan do
por que não tome co nhe ci men to da ma té ria e en ca mi-
nha men to dos Avi sos nºs 89, 162, 207, de 2001, e 18,
de 2002 ao ar qui vo.

Assi nam o Pa re cer em 20 de no vem bro de
2002.– Pre si den te  Jo nas Pi nhe i ro – Re la tor “Ad
Hoc”: Wel ling ton Ro ber to – Fer nan do Ri be i ro –
Ju vên cio da Fon se ca –He lo í sa He le na – Ge ral do
Althoff – Ney Su as su na – Val mir Ama ral – Anto nio
Car los Jú ni or.
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PARECER Nº 68, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le o Avi so nº 2, de 2002 (nº 5.841/2001,
na ori gem), do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia da De ci são
nº 805/2001, re fe ren te à au di to ria ope ra ci-
o nal re a li za da na Nu cle brás Equi pa men-
tos Pe sa dos S/A – NUCLEP. (TC nº
009.277/2000-8)

Re la tor ad hoc Se na dor Jef fer son Pe res
Re la tor: Se na dor Ri car do San tos

I – Re la tó rio

I.1 – His tó ri co

Vem a esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le o Avi so nº 5.841-SGS-TCU, de 3 de ou tu bro de 
2001, me di an te o qual o Tri bu nal de Con tas da
União – TCU, en ca mi nha ao Se na do Fe de ral có pia
da De ci são nº 805/2001, re fe ren te à au di to ria ope ra-
ci o nal re a li za da na Nu cle brás Equi pa men tos Pe sa-
dos S/A – NUCLEP.

A de ci são em co men to foi en ca mi nha da pelo
TCU ao Se na do Fe de ral para co nhe ci men to, se guin-
do o pro ce di men to que vem sen do ul ti ma men te ado -
ta do por aque la Cor te de en vi ar có pia de to dos os jul -
ga men tos ati nen tes a au di to ri as a esta Casa.

A au di to ria foi re a li za da no pe río do de 3-7 a
14-7-2000, em cum pri men to ao Pla no de Au di to ria do 
TCU para o 1º Se mes tre de 2000, com a fi na li da de de
ve ri fi car se a es tru tu ra ad mi nis tra ti vo-ope ra ci o nal da
em pre sa é com pa tí vel com os atu a is ob je ti vos e di re-
tri zes do Pro gra ma Nu cle ar Bra si le i ro.

A do cu men ta ção em aná li se foi re ce bi da em 25
de fe ve re i ro de 2002 nes te Se na do Fe de ral, onde foi
pro to co li za da como Avi so nº 2, de 2002, e en ca mi-
nha da à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le em 28
de fe ve re i ro de 2002.

I.2 – Aná li se da Ma té ria
A Nu cle brás Equi pa men tos Pe sa dos S.A. –

NUCLEP, é uma so ci e da de de eco no mia mis ta re gi da
pela Lei nº 6.404/76 (Lei das So ci e da des Anô ni mas),
pelo De cre to nº 76.805/75 (De cre to de cri a ção), por
seus Esta tu tos (fls. 26/33) e ou tros dis po si ti vos le ga is
apli cá ve is. Seu ob je to so ci al, con for me es ta tu tos, é
pro je tar, de sen vol ver, fa bri car e co mer ci a li zar  com-
po nen tes pe sa dos re la ti vos a usi nas nu cle a res e a
ou tros pro je tos.

O con tro le aci o ná rio da Nu clep per ten ce à
União, por in ter mé dio da Cnen, que por sua vez está
vin cu la da ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia. O ca -
pi tal so ci al da Nu clep está res tri to às ações or di ná ri as,
to das em po der da União – 99,99% com a Cnen e

0,01% com o Con se lho de Admi nis tra ção. O ca pi tal
so ci al subs cri to e in te gra li za do é de
R$61.210.000,00, di vi di do em 61.210.000 ações or di-
ná ri as, no mi na ti vas, no va lor de R$1,00 cada uma.

A fá bri ca da Nu clep está si tu a da no Mu ni cí pio
de Ita guaí (RJ), 85 km a su des te do Rio de Ja ne i ro, à
mar gem da ro do via Rio_San tos, pró xi ma ao ra mal
fer ro viá rio de Man ga ra ti ba e a 5 km do por to de Se pe-
ti ba, em um ter re no de 1.000.000 m2, com área co -
ber ta de 85.000 m2. As ins ta la ções fa bris dis tam 3,3
km de um ter mi nal por tuá rio pri va ti vo, lo ca li za do na
baía de Se pe ti ba, em sis te ma roll-on-roll-of(24), para
car gas in di vi sí ve is de até 1.000 to ne la das. O aces so
ao por to é pri va ti vo, por meio de via es pe ci al men te
pa vi men ta da para su por tar car gas de até 39 to ne la-
das por eixo de car re ta.

A de te ri o ra ção do Pro gra ma Nu cle ar Bra si le i ro
e as in de fi ni ções quan to ao uso da ge ra ção ener gé ti-
ca de ori gem nu cle ar pro por ci o na, até os dias de hoje,
dú vi das quan to à in clu são ou ex clu são da Empre sa
no Pla no Na ci o nal de De ses ta ti za ção – PND. Des se
modo, a Nu clep foi in clu sa e, tam bém, por di ver sas
ve zes, ex clu í da do PND. Atu al men te ela se en con tra
ex clu sa do Pro gra ma des de 1995, em ra zão da es-
cas sez de de man da no mer ca do in ter no de bens de
pro du ção. O ob je ti vo era que o mo de lo de pri va ti za-
ção da em pre sa fos se re e xa mi na do, de modo a pre -
ser var a ca pa ci ta ção tec no ló gi ca ad qui ri da, a es pi nha
dor sal da pro du ção de com po nen tes nu cle a res, a
pres ta ção de ser vi ços à Ma ri nha do Bra sil e o não su -
ca te a men to de equi pa men tos es pe cí fi cos.

É nes te ce ná rio de in cer te zas que se en con tra a 
Empre sa. Não há in ves ti men tos e até mes mo os gas -
tos com pes so al são pa gos com re cur sos do Orça-
men to Fis cal da União. São per ti nen tes al gu mas ob -
ser va ções da au di to ria ope ra ci o nal so bre a si tu a ção
ho di er na da Nu clep:

a) A ma nu ten ção do par que fa bril da Nu -
clep e de seus equi pa men tos tor nou-se crí ti ca
com a de sa ce le ra ção do Pro gra ma Nu cle ar
Bra si le i ro, so bre tu do após a re es tru tu ra ção do
se tor nu cle ar ocor ri da em 1988/89, le van do à
sus pen são de en co men das de equi pa men tos
nu cle a res e, con se qüen te men te, à frus tra ção
de re ce i tas. Com efe i to, se o es co po ori gi nal do 
PNB fos se sus ten ta do – cons tru ção de 8 usi-
nas nu cle a res até 1990 – a Nu clep de ve ria ob -
ter um fa tu ra men to apro xi ma do de US$950 mi -
lhões nos pri me i ros quin ze anos de ope ra ção.
A des con ti nu i da de do PNB, en tre tan to, re sul-
tou em ba i xos ín di ces de uti li za ção da sua ca -
pa ci da de ins ta la da e no cor te de re cur sos ne-
ces sá ri os para in ves ti men tos em atu a li za ção
tec no ló gi ca e mo der ni za ção do ma qui ná rio.
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b) A Empre sa en con tra-se em si tu a ção
de li ca da quan to aos as pec tos eco nô mi cos e fi -
nan ce i ros. Aliás, foi tal si tu a ção que mo ti vou a
au di to ria ope ra ci o nal e já co men ta da em di ver-
sos re la tó ri os de au di to ria ane xos às con tas
anu a is da Empre sa, pelo TCU, per ti nen tes a
exer cí ci os pre té ri tos. O Re la tó rio da Au di to ria
Ope ra ci o nal ra ti fi cou to dos os pon tos que a
mo ti va ram: a) de pen dên cia de re cur sos do Te -
sou ro; b) alto grau de en di vi da men to; c) ba i xa
li qui dez; d) cus tos de pro du ção su pe ri o res às
re ce i tas de ven das dos pro du tos e ser vi ços; e)
ba i xos in ves ti men tos e f) su ces si vos pre ju í zos
ope ra ci o na is.

c) A Nu clep pos sui uma dí vi da com o
Insti tu to de Se gu ri da de dos em pre ga dos
das em pre sas da área nu cle ar – NUCLEOS
– que al can çou, em de zem bro de 1999, va -
lo res da or dem de R$40 mi lhões;

d) A Empre sa en con tra inú me ras di fi-
cul da des para con quis tar o mer ca do. Para
di men si o nar a as ser ti va, ve ri fi ca-se que, no
exer cí cio de 1999, fo ram en ca mi nha das pro -
pos tas cor res pon den tes a R$96 mi lhões,
mas, so men te R$4 mi lhões res ta ram con fir-
ma das. Os prin ci pa is óbi ces para con quis tar
o mer ca do são:

• alto en di vi da men to de cor ren te prin ci-
pal men te da dí vi da com o Insti tu to de Se gu-
ri da de So ci al (NÚCLEOS), de sa bi li tan do a
em pre sa para a par ti ci pa ção em li ci ta ções;

• fal ta de in ves ti men to na mo der ni za-
ção do par que in dus tri al;

• cons tan tes con tin gen ci a men tos or ça-
men tá ri os, pre ju di can do a pro gra ma ção da
pro du ção em pre sa e, con se qüen te men te, a
sua ima gem co mer ci al;

• au sên cia de ca pi tal de giro pró prio;
• di fi cul da de de ob ten ção de fi nan ci a-

men to em vir tu de das suas de mons tra ções
fi nan ce i ras des fa vo rá ve is.

I.3 – Con clu sões da Au di to ria

Nas con clu sões fi na is da Au di to ria, res tou de-
mons tra da que a es tru tu ra ad mi nis tra ti vo-ope ra ci o-
nal da em pre sa ex ce de aos atu a is ob je ti vos e di re tri-
zes do Pro gra ma Nu cle ar Bra si le i ro, o qual li mi ta-se
à hi pó te se de cons tru ção de uma úni ca ter mo nu cle-
ar (Angra III) nos pró xi mos cin co anos. A vi a bi li da de
eco nô mi ca da em pre sa sus ten ta va-se na hi pó te se

de cons tru ção de oito usi nas nu cle a res até 1990,
com fa tu ra men to pre vis to de US$ 950 mi lhões nos
pri me i ros quin ze anos de ope ra ção.

A des con ti nu i da de do Pro gra ma Nu cle ar Bra si-
le i ro, so bre tu do após a re es tru tu ra ção do se tor nu cle-
ar ocor ri da em 1988/1989, foi o fa tor pre cí puo para o
de sen ca de a men to do in su ces so eco nô mi co-fi nan ce i-
ro da NUCLEP. Seus efe i tos mais evi den tes são:

• sus pen são de en co men das nu cle a-
res e, con se qüen te men te, frus tra ção de re-
ce i tas pre vis tas;

• ba i xos ín di ces de uti li za ção da sua
ca pa ci da de ins ta la da;

• es cas sos in ves ti men tos em atu a li za ção
tec no ló gi ca e mo der ni za ção do ma qui ná rio;

• ris co imi nen te de per da de sua ca pa-
ci ta ção in dus tri al e tec no ló gi ca;

• ex ces si va de pen dên cia de re cur sos
con sig na dos no or ça men to da União;

• in sa tis fa tó ri os ín di ces de li qui dez;
• ele va do grau de en di vi da men to;
• sig ni fi ca ti vas des pe sas fi nan ce i ras;
• cus tos de pro du ção su pe ri o res às re -

ce i tas de ven da de pro du tos e ser vi ços;
• pre ju í zos acu mu la dos e re du ção do

Pa tri mô nio Lí qui do;
• di fi cul da de de ob ten ção de fi nan ci a-

men to, em vir tu de das suas de mons tra ções
fi nan ce i ras des fa vo rá ve is;

• di fi cul da de de aten der aos re qui si tos
de ha bi li ta ção nas con cor rên ci as na ci o na is
e in ter na ci o na is, em face da fra gi li da de de
suas de mons tra ções fi nan ce i ras.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar-se de
ma té ria si tu a da in te i ra men te no âm bi to das com pe-
tên ci as do Tri bu nal de Con tas da União, não exi gin do
ne nhu ma pro vi dên cia adi ci o nal do Con gres so Na ci o-
nal, opi na mos que a Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le dela tome co nhe ci men to e de li be re pelo ar -
qui va men to do pro ces so.

Sala da Co mis são, 27 de no vem bro de 2002. –
Amir Lan do, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re la tor
Ad Hoc – Wel ling ton Ro ber to – Chi co Sar to ri – Ro -
ber to Sa tur ni no – Bel lo Par ga – Ney Su as su na –
Edu ar do Su plicy – Val mir Ama ral – He lo í sa He le na
– Mo re i ra Men des.

Fe ve re i ro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ter ça-fe i ra 25 02111FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



PARECER Nº 69, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 18, de 2002 (nº
142/2002, na ori gem), do Tri bu nal de Con -
tas da União, que en ca mi nha Re la tó rio
das Ati vi da des da que le Tri bu nal, re fe ren-
te ao 4º tri mes tre de 2001.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res
Re la tor “Ad Hoc” Se na dor Wel ling ton Ro ber to

I – Re la tó rio

Intro du ção

Na for ma do dis pos to no art. 71, § 4º, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, o Tri bu nal de Con tas da União
(TCU) re me teu ao Con gres so Na ci o nal os Avi sos
nºs 89, 162, 207, de 2001 e 18, de 2002, re fe ren tes
aos Re la tó ri os das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas
da União dos 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, res -
pec ti va men te¹.

Impor ta men ci o nar que, em con cor dân cia com a 
Cons ti tu i ção Fe de ral, a Lei Orgâ ni ca do Tri bu nal de
Con tas da União (Lei nº 8.443/1992) es ta be le ce que
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 do Tri bu nal será exer ci da pelo
Con gres so Na ci o nal, sen do os re la tó ri os das ati vi da-
des do Tribu nal um dos ins tru men tos es sen ci a is para
o exer cí cio do con tro le ex ter no da que la Insti tu i ção
pelo Par la men to, ver bis:

“Art. 90. 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 do Tri bu nal de
Con tas da União será exer ci da pelo Con gres so Na ci-
o nal, na for ma de fi ni da no seu re gi men to co mum.

§ 1º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con gres so Na -
ci o nal, fri mes trai e anu al men te, re la tó rio de suas ati -
vi da des.

§ 2º No re la tó rio anu al, o Tri bu nal apre sen ta rá
aná li se da evo lu ção dos cus tos de con tro le e de sua
efi ciên cia, efi cá cia e eco no mi ci da de.”

Res sal te-se, ain da, que, re la ti va men te ás for-
mas de exer cí cio des sa prer ro ga ti va, in clu si ve quan to
ao con te ú do e à com pe tên cia para aná li se dos re la tó-
ri os de ati vi da des, o Con gres so Na ci o nal man te ve-se,
até o mo men to, si len te. A au sên cia de re gu la men ta-
ção par la men tar dos di ta mes do ar ti go trans cri to gera
in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de apre ci a ção e
tra mi ta ção a se rem uti li za dos pelo Con gres so Na ci o-
nal e ao pró prio con te ú do a ser evi den ci a do nes tes
re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a exi gir, por con se-
guin te, uma ação le gis la ti va des ti na da a col ma tar a
la cu na em co men to, a qual, con for me se de pre en de

do ca put do ci ta do art. 90, deve ter a na tu re za de re -
so lu ção do Con gres so Na ci o nal.

A pro pó si to, ob ser ve-se que os pra zos para
apre sen ta ção aos re la tó ri os de ati vi da des em ques-
tão so men te es tão pre vis tos no Re gi men to Inter no do
Tri bu nal de Con tas da União (art. 241, § 1º), sen do de
ses sen ta dias, para os re la tó ri os tri mes tra is, e de no -
ven ta dias, para os re la tó ri os anu a is, após o ven ci-
men to dos res pec ti vos pe río dos.²

Nes se sen ti do, im por ta ob ser var que os avi sos
em re fe rên cia fo ram tem pes ti va men te apre sen ta dos
pelo Tri bu nal de Con tas da União, vez que fo ram re ce-
bi dos no Se na do Fe de ral e re me ti dos a esta Co mis-
são de Fis ca li za ção e Con tro le para exa me e pa re cer,
nas se guin tes da tas:

1º Tri mes tre de 2001  – 6 de ju nho de 2001 (Avi -
so TCU da ta do de 30-5-2001);

2º Tri mes tre de 2001  – 30 de agos to de 2001;
3º Tri mes tre de 2001  – 2 de de zem bro de 2001

(Avi so TCU da ta do de 28-11-2001); e
4º Tri mes tre de 2001  – 28 de fe ve re i ro de 2002.
Nos ter mos re gi men ta is, fo mos de sig na dos pelo 

Pre si den te da Co mis são para re la tar a ma té ria.

• Aspec tos Ge ra is dos Re la tó ri os

Os Re la tó ri os, que con so li da dos re sul tam nos
da dos do exer cí cio de 2001, con sis tem, es sen ci al-
men te, de qua tro ca pí tu los, sob os tí tu los de “O Tri-
bu nal de Con tas da União“, “Ati vi da des de Con tro le
Exter no“, “Ati vi da des Admi nis tra ti vas” e “Re la ções
Insti tu ci o na is”.

Para esta Casa Le gis la ti va, im por ta acom pa-
nhar e ava li ar as ações do Tri bu nal que es te jam mais
di re ta men te re la ci o na das à sua ati vi da de fim, sig ni fi-
ca di zer, suas ações fi na lís ti cas. Assim, de ter-se-á ao
exa me das “Ati vi da des de Con tro le Exter no” que en -
fa ti zam os jul ga men tos re a li za dos, prin ci pal men te o
jul ga men to das con tas dos ad mi nis tra do res, as au di-
to ri as e ins pe ções efe ti va das, as de ma is fis ca li za ções
re la ti vas a atos, con tra tos, con vê ni os e si mi la res, as
de nún ci as, con sul tas e re pre sen ta ções for mu la das,
e, ob vi a men te, as so li ci ta ções ad vin das do Con gres-
so Na ci o nal. De i xou-se de en fo car, nes te tra ba lho, al -
gu mas ações tí pi cas do TCU, como a fis ca li za ção dos 
atos su je i tos a re gis tro (ad mis sões, pen sões, apo sen-
ta do ri as e ou tros), das trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is
e le ga is, da ar re ca da ção e re nún cia de re ce i tas, das
de cla ra ções de bens e ren das de ser vi do res pú bli cos
e au to ri da des fe de ra is, bem como ou tras ati vi da des
me ra men te ad mi nis tra ti vas.
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Ou tras in for ma ções de gran de re le vân cia a esta
Casa, en vol ven do ati vi da des da Cor te de Con tas, são 
aque las re fe ren tes aos va lo res de dé bi tos ins cri tos
em co bran ça ju di ci al e ad mi nis tra ti va, pro ve ni en tes
de jul ga dos do Tri bu nal, e às de ter mi na ções de ou tras
san ções/ações ad mi nis tra ti vas pre vis tas na Lei nº
8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en vio de do cu men ta-
ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral para aju i za men to
das ações ca bí ve is, ina bi li ta ção do res pon sá vel para
o exer cí cio de car go pú bli co em co mis são ou fun ção
de con fi an ça por de ter mi na do pe río do etc.).

Ao par dis so, cum pre in for mar al guns da dos ge -
ra is des ta ca dos nos Re la tó ri os para o pe río do em
tela. Nes se sen ti do, des ta que-se que, no exer cí cio de
2001, fo ram re a li za das 199 ses sões, sen do 105 do
Tri bu nal Ple no, 45 da 1ª Câ ma ra e 49 da se gun da Câ -
ma ra. De las re sul ta ram 1.777 acór dãos e 1.926 de ci-
sões pro fe ri das.³

Além dis so, me re ce des ta que a in for ma ção do
Tri bu nal, cons tan te do Re la tó rio de Ati vi da des do 1º
Tri mes tre de 2001, re la ti va a “fi xa ção de me tas, para
2001, que pri o ri zem a tem pes ti vi da de no aten di men to
de de man das do Con gres so Na ci o nal e no jul ga men-
to de pro ces sos de con tas, fis ca li za ção e re cur sos “.
Se cum pri da, essa di re triz do Tri bu nal po de rá con tri-
bu ir para ma i or efi cá cia do Con tro le Exter no. Entre-
tan to, no Re la tó rio re fe ren te ao 4º Tri mes tre de 2001
(Ane xo VI, pág. 69 a 72), ob ser va-se a exis tên cia de
so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal au tu a das nos
exer cí ci os de 1992, 1993, 1996, 1997, 1999 e 2000,
ain da não aten di das pelo Tri bu nal.

• Jul ga men to das Con tas dos Admi nis tra do res

Em con so nân cia com a Cons ti tu i ção Fe de ral e
com sua Lei Orgâ ni ca, o Tri bu nal de Con tas da
União jul ga as con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos,
bus can do ve ri fi car a le ga li da de, a le gi ti mi da de e a
eco no mi ci da de dos atos dos ges to res e de ma is res -
pon sá ve is pela guar da e em pre go dos re cur sos pú-
bli cos.4

Con so an te os Re la tó ri os, no exer cí cio fi nan ce i-
ro de 2001, o TCU jul gou ir re gu lar um to tal de 1.055
pro ces sos de to ma das e pres ta ções de con tas e de
To ma das de Con tas Espe ci a is -TCEs, con de nan-
do-se 1.383 res pon sá ve is ao pa ga men to de mul ta ou
ao re co lhi men to de dé bi to, no va lor to tal de R$356,7
mi lhões, en tre os qua is se des ta cam os res pon sá ve is
pe los des vi os de ver bas da obra do TRT da 2º Re gião
(TRT-SP), con de na dos a de vol ve rem aos co fres pú-
bli cos va lo res que su pe ram R$230 mi lhões.

Além do mais, o Tri bu nal apu rou 98 de nún ci as;
re a li zou 900 fis ca li za ções (das qua is 384 de cor re ram

de so li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal); re me teu có -
pi as de 621 pro ces sos ao Mi nis té rio Pú bli co da União, 
para fins de aju i za men to das ações ci vis e pe na is ca -
bí ve is; e fis ca li zou 304 obras para sub si di ar a ela bo ra-
ção da Lei Orça men tá ria Anu al para 2002, as qua is
en vol vi am re cur sos da or dem de R$7,5 bi lhões.

Em con se quên cia das ações de sen vol vi das, o
Tri bu nal al can çou, no exer cí cio de 2001, uma eco no-
mia or ça men tá ria po ten ci al para o Erá rio de mais de
R$266 mi lhões, de cor ren te das prin ci pa is de li be ra-
ções pas sí ve is de quan ti fi ca ção fi nan ce i ras

Ao mes mo tem po, os Re la tó ri os in for mam
que, no exer cí cio de 2001, ocor reu dis pên dio de re -
cur sos or ça men tá ri os da or dem de R$452,9 mi-
lhões para cus te ar as ati vi da des e os in ves ti men tos
da Insti tu i ção.

Ou tra ques tão fun da men tal acer ca do jul ga-
men to das con tas dos ad mi nis tra do res pú bli cos re fe-
re-se ao pra zo a que está sub me ti do o Tri bu nal para
emi tir o jul ga do. De acor do com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, “O Tri bu nal jul ga rá as to ma das ou pres ta-
ções de con tas até o tér mi no de exer cí cio se guin te
àque le em que es tas lhe ti ve rem sido apre sen ta das”.
Ora, é de co nhe ci men to ge ral que a Cor te de Con tas
não con se gue cum prir este dis po si ti vo, por ve zes re -
tar dan do por cin co, seis anos al gu mas de li be ra ções.
Além do mais, no exer cí cio em exa me (2001), ve ri fi-
ca-se que o Tri bu nal di mi nu iu sig ni fi ca ti va men te o nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, nos itens “Toma da e
Pres ta ção de Con tas” e “To ma da de Con tas Espe ci-
al”, re la ti va men te aos exer cí ci os de 1999 e 2000 (ver
pá gi na 19 do Re la tó rio anu al).

1 CF/88

“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:

..............................................................
§ 4º O Tri bu nal en ca mi nha rá ao Con-

gres so Na ci o nal, tri mes tral e anu al men te,
re la tó rio de suas ati vi da des.”

2 Re gi men to Inter no do Tri bu nal de Con tas da Uni do:

“Art. 241. O Tri bu nal de Con tas da
União en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal,
tri mes tral e anu al men te, re la tó rio de suas
ati vi da des.

§ 1º “Os re la tó ri os tri mes tra is e anu a is
se rão en ca mi nha dos pelo Tri bu nal ao Con-
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gres so Na ci o nal nos pra zos de ses sen ta
dias e de no ven ta dias, res pec ti va men te,
após o ven ci men to dos alu di dos pe río dos.”

3 Os da dos con so li da dos fo ram com pi la dos do Re la tó rio das Ati -
vi da des do Tri bu nal de Con tas da União re la ti vo ao exer cí cio de
2001, dis po ní vel na pá gi na da que la Insti tu i ção na Inter net:
http://www.tcu.gov.br.

4 Vide arts. 71, II, da CF/88 e 1º, I, da Lei nº 8.443/92.

Embo ra o Tri bu nal jus ti fi que a di mi nu i ção do nú -
me ro de pro ces sos jul ga dos, como de cor rên cia de
uma mu dan ça na sis te má ti ca de atu a ção do Órgão
(vide pá gi na 19 do Re la tó rio Anu al), o fato não de i xa
de ser pre o cu pan te. Obvi a men te, isso de põe con tra a
efe ti vi da de de todo o sis te ma de con tro le ex ter no, es -
ti mu lan do a im pu ni da de e a mal ver sa ção da co i sa pú -
bli ca e con tra ria a di re triz de fi ni da pelo Tri bu nal (Re la-
tó rio de Ati vi da des do 1º Tri mes tre de 2001), no sen ti-
do de con fe rir tem pes ti vi da de ao jul ga men to dos pro -
ces sos de con tas.

Impu ta ção de ou tras San ções Admi nis tra ti vas

No exer cí cio da mis são de ze lar pela boa e re -
gu lar apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, o TCU deve,
com o ob je ti vo de co i bir e de ses ti mu lar a ação de
má fé de ges to res pú bli cos e de par ti cu la res, va-
ler-se de to das as fer ra men tas de que dis põe para
pre ser var o pa tri mô nio pú bli co. Nes se sen ti do, a
Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei nº 8.443/92 re ser va ram
ao Tri bu nal uma am pla gama de ins tru men tos ad mi-
nis tra ti vos apro pri a dos ao exer cí cio des sa mis são.
Cum pre, as sim, ao Con gres so Na ci o nal ava li ar a
cor re ta uti li za ção des ses ins tru men tos, es pe ci al-
men te di an te das qua se in trans po ní ve is di fi cul da des
en fren ta das pela Insti tu i ção na co bran ça dos dé bi tos
im pu ta dos e das mul tas apli ca das aos res pon sá ve is,
con for me será adi an te dis cu ti do.

Para os fins des ta Se ção, in clu í mos como pos sí-
ve is ações do Tri bu nal:

– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve,
as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do Tri bu-
nal, por um pe río do de cin co a oito anos, para o exer -
cí cio de car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça
no âm bi to da ad mi nis tra ção pú bli ca – art. 60 da Lei nº
8.443/92;

– so li ci ta ção à Advo ca cia-Ge ral da União ou aos 
di ri gen tes das en ti da des ju ris di ci o na das das me di das
ne ces sá ri as ao ar res to de bens dos res pon sá ve is jul -
ga dos em dé bi to – art. 61 da Lei nº 8.443/92;

– de cla ra ção de ini do ne i da de do li ci tan te fra u-
da dor para par ti ci par, por até cin co anos, de li ci ta ção

na ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral – art. 46 da Lei nº
8.443/92;

– re mes sa de có pia de do cu men ta ção que evi -
den cie dano ao Erá rio de cor ren te de ato de ges tão
ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co ou, ain da, des fal que ou
des vio de di nhe i ros, bens ou va lo res pú bli cos, ao Mi -
nis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações 
cí ve is e pe na is ca bí ve is – art. 16, § 3º Lei nº 8.443/92;

– sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e ir re-
gu la res, com a co mu ni ca ção da mes ma ao Con gres-
so Na ci o nal – art. 71, X, Cons ti tu i ção Fe de ral;

– co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal acer ca
de con tra tos ile ga is vi san do à sua sus ta ção – art. 70,
§§ 1º e 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 45 da Lei nº
8.443/92.

Os da dos com pi la dos, re fe ren tes ao exer cí cio
de 20012, in for mam que:

– 13 res pon sá ve is fo ram ina bi li ta dos pelo Tri bu-
nal para o exer cí cio de car go em co mis são ou fun ção
de con fi an ça na Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral (o que 
re pre sen ta, ape nas, cer ca de 0,01% dos 1.383 res-
pon sá ve is con de na dos ao re co lhi men to de dé bi to ou
pa ga men to de mul ta em 2001);

– 6 em pre sas fo ram de cla ra das ini dô ne as, fi-
can do im pe di das de tran sa ci o nar, por até cin co anos,
com a Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, em ra zão da
cons ta ta ção de fra u des em li ci ta ções;

– 621 có pi as de pro ces sos fo ram en vi a das ao
Mi nis té rio Pú bi co da União, para even tu al aju i za men-
to das ações ci vis e pe na is ca bí ve is;

– o Tri bu nal so li ci tou à AGU a ado ção das me di-
das ne ces sá ri as para as se gu rar a exe cu ção dos dé bi-
tos, ten den tes ao ar res to dos bens dos res pon sá ve is
pe las ir re gu la ri da des nas obras do TRT de São Pa u lo
(De ci são nº 423/2001-Ple ná rio) e, ain da, dos ges to-
res do TRT 13ª Re gião (PB), em ra zão de su per fa tu-
ra men to na com pra de imó vel (De ci são nº
297/2001-Ple ná rio);

– o Tri bu nal tam bém pas sou a de ter mi nar a ins -
cri ção do res pon sá vel que te nha sido con de na do em
dé bi to ou mul ta no Ca das tro Infor ma ti vo dos Cré di tos
não Qu i ta dos de Órgãos e Enti da des Fe de ra is
(CADIN).

Cons ta ta-se, des sa for ma, que o Tri bu nal co me ça
a uti li zar, de for ma ro ti ne i ra, es ses im por tan tes ins tru-
men tos que a le gis la ção co lo cou à sua dis po si ção para
as se gu rar a re cu pe ra ção dos even tu a is pre ju í zos ca u-
sa dos por maus ad mi nis tra do res pú bli cos, se bem que
ain da de for ma mu i to dé bil. Di an te das di fi cul da des para 
a co bran ça dos dé bi tos e mul tas im pu ta dos pelo Tri bu-
nal, con for me será ana li sa do a se guir, con si de ra-se que 
o uso des ses ins tru men tos cons ti tui uma al ter na ti va de
atu a ção do Tri bu nal que po de rá re sul tar em ma i or efe ti-
vi da de das ações do con tro le ex ter no.

Deve-se aten tar, ade ma is, para a na tu re za co -
gen te das nor mas re tro ci ta das.5 Isso de no ta que, ao
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ve ri fi car-se a ocor rên cia dos fa tos pres cri tos nos dis -
po si ti vos aci ma elen ca dos, o Tri bu nal de Con tas da
União não pode dis por de for ma con trá ria à pre vi são
le gal. Cum pre à Insti tu i ção de ter mi nar fi el men te o que 
os man da men tos cons ti tu ci o na is e le ga is pre ce i tu am
e, tal vez, agir com um pou co mais de ri gor na apli ca-
ção da san ção pre vis ta no art. 60 da Lei nº 8.443/92.

Co bran ça dos Dé bi tos e Mul tas Apli ca dos pelo
Tri bu nal

A ação fis ca li za do ra do Tri bu nal con cre ti za-se
com o re co lhi men to dos va lo res de cor ren tes da apli -
ca ção de mul tas e de ter mi na ções de res sar ci men to
dos pre ju í zos ca u sa dos aos co fres pú bli cos pe los
res pon sá ve is sob sua ju ris di ção. O pa ga men to da
dí vi da ain da na fase ad mi nis tra ti va en cer ra o pro-
ces so. Caso con trá rio, ini cia-se uma nova fase de
co bran ça exe cu ti va, na qual par ti ci pam o Mi nis té rio
Pú bli co jun to ao TCU – or ga ni za ção dos pro ces sos
– e a Advo ca cia-Ge ral da União, na pro po si ção das
ações jun to ao Po der Ju di ciá rio.

O Re la tó rio anu al in for ma (pág. 42) que, ao fi nal
de 2001, o to tal acu mu la do dos dé bi tos ori un dos de
con de na ções do TCU su pe rou R$ 493 mi lhões, nele
ain da não in clu í dos os R$ 230 mi lhões do caso TRT
de São Pa u lo. Qu an to aos re co lhi men tos, o va lor acu -
mu la do des de 1997 e atu a li za do atin ge, ape nas, a ci -
fra de R$26.342.307,98. Esses nú me ros com pro vam
a per sis tên cia de um sé rio pro ble ma en fren ta do pelo
TCU, há anos, e que com pro me te a efe ti vi da de de
sua ação: ba i xo ín di ce de re cu pe ra ção dos pre ju í zos
ca u sa dos ao Erá rio por maus ad mi nis tra do res. Tra-
ta-se de um tema que, en ten de-se, me re ce ria uma
ação mais enér gi ca do Tri bu nal, no sen ti do de en con-
trar so lu ção para o pro ble ma ou de fi nir al ter na ti vas de 
atu a ção. A per sis tir a atu al si tu a ção, não se ria exa ge-
ro con clu ir-se que a efe ti vi da de do con tro le ex ter no
está se ri a men te com pro me ti da.

So li ci ta ções do Con gres so Na ci o nal

Sen do um ór gão de au xí lio ao Par la men to,
cabe ao Tri bu nal de Con tas da União de sem pe nhar
uma sé rie de tra ba lhos ad vin dos de so li ci ta ções das 
Ca sas Le gis la ti vas ou de suas co mis sões téc ni cas
ou de in qué ri to. A Re so lu ção do Tri bu nal nº 110, de
6-5-98, as se gu ra, ain da, aos se na do res e de pu ta-
dos fe de ra is a prer ro ga ti va de te rem suas co mu ni ca-
ções de ocor rên cia de ir re gu la ri da des tra ta das como 
re pre sen ta ção. Assim, os par la men ta res não mais
te rão suas con si de ra ções clas si fi ca das como de-
nún ci as, sub me ti das à aná li se pre li mi nar pre vis ta no 
art. 213, pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no do
TCU.

5 Exce to a so li ci ta ção das me di das ne ces sá ri as ao ar res to de
bens, que pode ser con si de ra da nor ma dis po si ti va.

De acor do com a do cu men ta ção do Tri bu nal, no
exer cí cio de 2001 fo ram au tu a dos 148 pro ces sos de
in te res se do Con gres so Na ci o nal, en vol ven do con-
sul tas, re pre sen ta ções e so li ci ta ções de au di to ri as e
de in for ma ções. Além do mais, o Tri bu nal apre ci ou
135 pro ces sos tam bém de in te res se do Con gres so
Na ci o nal. Infor ma, ain da, o Re la tó rio que em 2001,
gra ças ao es for ço co le ti vo do TCU, foi pos sí vel re du zir
o tem po mé dio de aten di men to das so li ci ta ções do
Con gres so Na ci o nal de 220 para 150 dias.

Con clu sões e Re co men da ções

Com base no exa me dos Re la tó ri os e à luz das 
con si de ra ções apre sen ta das, re la ci o na mos a se guir
sín te se das prin ci pa is con clu sões:

1) há ne ces si da de ine quí vo ca de re gu la men ta-
ção do tema, de for ma a de fi nir, por meio de Re so lu-
ção do Con gres so Na ci o nal, o con te ú do mí ni mo dos
re la tó ri os de ati vi da des do TCU (tri mes tra is e anu a is),
a for ma de tra mi ta ção des sa do cu men ta ção no Con -
gres so Na ci o nal e os efe i tos de cor ren tes da de li be ra-
ção par la men tar so bre a ma té ria;

2) dos da dos cons tan tes dos Re la tó ri os exa mi-
na dos, pre o cu pa-nos: a di mi nu i ção do nú me ro dos
pro ces sos de To ma da de Con tas e de To ma da de
Con tas Espe ci al jul ga dos pelo Tri bu nal no exer cí cio
de 2001 e o ba i xo ín di ce de res sar ci men to dos va lo-
res das mul tas apli ca das e dos dé bi tos im pu ta dos aos 
res pon sá ve is por pre ju í zos ao Erá rio;

3) os Re la tó ri os apre sen ta dos pelo Tri bu nal de
Con tas da União, na au sên cia de re gu la men ta ção es -
pe cí fi ca, aten dem às nor mas cons ti tu ci o nal e le ga is
per ti nen tes.

II – Voto

Ante o ex pos to, en ten de mos que os Re la tó ri os
das Ati vi da des do Tri bu nal de Con tas da União, re fe-
ren tes ao 1º, 2º, 3º e 4º tri mes tres de 2001, que con -
so li da dos cor res pon dem ao exer cí cio de 2001, aten -
dem às de ter mi na ções for ma is con ti das na Cons ti tu i-
ção Fe de ral e nas de ma is nor mas apli cá ve is, vo tan do
por que esta co mis são tome co nhe ci men to da ma té-
ria e de li be re pelo en ca mi nha men to dos Avi sos nºs 89
162, 207, de 2001, e 18, de 2002 ao ar qui vo.

Sala da Co mis são, 20 de no vem bro de 2002. –
Pre si den te, Jo nas Pi nhe i ro – Re la tor “AD HOC”:
Wel ling ton Ro ber to – Fer nan do Ri be i ro – Ju vên-
cio da Fon se ca – He lo í sa He le na – Ge ral do Althoff
–  Ney Su as su na – Val mir Ama ral – Anto nio Car los
Jú ni or.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia aos Pa re ce res nºs 35 e 36, de
2003, da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, so bre
os Avi sos nºs 139 e 161, de 2000, re fe ren tes às De ci-
sões nºs 596 e 696, e ao Acór dão nº 205, to dos de
2000, do Tri bu nal de Con tas da União, com con clu-
sões que en ca mi nham, a Pre si dên cia to ma rá as pro -
vi dên ci as ne ces sá ri as a fim de aten der as so li ci ta-
ções ne les con ti das.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re la ção aos pa re ce res li dos, re fe ren tes
aos Avi sos nºs 38, 97, 103, 114, 134, 194, 209, 211,
221, 223, 233, 235 e 242, de 2000; 21, 22, 50, 65, 71,
76, 82, 83, 89, 124, 151, 153, 157, 162, 200 e 207, de
2001; 2, 18, 22 e 23, de 2002, a Pre si dên cia, em ob -
ser vân cia à con clu são dos re fe ri dos pa re ce res, en ca-
mi nha as ma té ri as ao Arqui vo.

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 em exer cí cio, Se na dor Pa u lo Paim.

É lido o se guin te:

OF.LID/PPS Nº 026/03

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Di mas

Ra ma lho – PPS/SP, como ti tu lar, em subs ti tu i ção ao
meu nome, na Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a
Me di da Pro vi só ria nº 104/03, que re vo ga o art. 374 da
Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có di go Ci vil.

Aten ci o sa men te,  – De pu ta do Ro ber to Fre i re,
Lí der do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da, de acor do
com o Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, avi so que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Pa u lo Paim.

É lido o se guin te:

AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 175/2002, de 24 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 683, 
de 2002, do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu, do Tri bu nal de Con tas
da União, o Avi so 3.146, de 2002, na ori gem, en ca mi-
nhan do có pia da De ci são nº 1.462, de 2002, bem
como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun da-
men tam, so bre o acom pa nha men to dos atos de cor-
ren tes da atu a ção da Câ ma ra de Ges tão da Cri se de
Ener gia Elé tri ca. (TC – 014.001/2001-8). 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 38, de 2002, vai à Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra e, pos te ri or men te, à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 159, de
2003, de 19 do cor ren te, do Tri bu nal de Con tas da
União, en ca mi nhan do Re la tó rio de suas Ati vi da des,
re fe ren te ao 4º tri mes tre de 2002. 

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 46, de 2002, vai à Co mis são de Fis ca li za ção e Con-
tro le.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Ofí cio nº S/5, de 2003 (nº 18/2003, na ori -
gem), de 19 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 da Lei nº 6.606, de 20 de de zem bro de 1989, do 
Esta do de São Pa u lo, 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 do Re-
cur so Extra or di ná rio nº 255111, que de cla rou a in-
cons ti tu ci o na li da de do in ci so III do art. 6º da re fe ri da
Lei es ta du al (co bran ça de IPVA para ae ro na ves).

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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pas sa mos à lis ta de ora do res.

Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Ga ri-

bal di Alves. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Sibá

Ma cha do. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Alo i zio

Mer ca dan te. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Eu rí-

pe des Ca mar go. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pa u lo

Paim. 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 te meu pri me i-
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ro pro nun ci a men to nes ta Casa, que ro de i xar re gis tra-
dos meus agra de ci men tos ao povo ga ú cho, que con fi-
ou, ao lon go des ses anos, mu i to em nos sa pro pos ta e 
re co nhe ceu nos sa atu a ção na vida pú bli ca.

Agra de ço tam bém às or ga ni za ções dos mo vi-
men tos sin di cal e es tu dan til, do mo vi men to ne gro e
co mu ni tá rio, às en ti da des e as so ci a ções de apo sen-
ta dos e pen si o nis tas que sem pre es ti ve ram ao meu
lado lu tan do pe los seus di re i tos. Agra de ço a to dos
aque les que, de for ma di re ta ou in di re ta, es ti ve ram
en vol vi dos na cam pa nha ele i to ral que re sul tou em
nos sa ele i ção para o Se na do da Re pú bli ca com dois
mi lhões cen to e três mil vo tos.

Como faço des de o meu pri me i ro man da to par -
la men tar, re a fir mo aqui os com pro mis sos as su mi dos
du ran te a cam pa nha e pos so ga ran tir-lhes que vou
me de di car aos in te res ses do Rio Gran de e do Bra sil,
sem pre uti li zan do o diá lo go e a co o pe ra ção para
com ba ter a fome, a mi sé ria, a ex clu são so ci al e a ba i-
xa qua li da de de vida da ma i or par te da po pu la ção do
nos so País.

Ini ci ei mi nha vida po lí ti ca como pre si den te de
grê mi os es tu dan tis em Ca xi as do Sul, ci da de onde
nas ci. Tor nei-me sin di ca lis ta em Ca no as e Pre si den te
da Cen tral Esta du al dos Tra ba lha do res do Rio Gran -
de do Sul, além de Se cre tá rio-Ge ral e Vice-Pre si den-
te da CUT na ci o nal. Em 1986, fui Cons ti tu in te – com
or gu lho con fes so – ao lado de Ulysses Gu i ma rães,
Má rio Co vas, Flo res tan Fer nan des, Luís Edu ar do Ma -
ga lhães, Ama u ri Mül ler e tan tos ou tros que já não es -
tão co nos co, mas que, sem som bra de dú vi da, mar ca-
ram a sua tra je tó ria in de pen den te men te das ques-
tões ide o ló gi cas.

Tra ba lhei na ela bo ra ção da Car ta Mag na com o
atu al Pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, Nel son
Jo bim, tam bém do meu Esta do, com o ex-Pre si den te
da Re pú bli ca Fer nan do Hen ri que Car do so e tam bém
com o atu al Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula
da Sil va. Nes se pe río do par ti ci pei di re ta men te na ela-
bo ra ção da Car ta Mag na, prin ci pal men te dos ca pí tu los
da Ordem so ci al e da Se gu ri da de So ci al.

Du ran te 16 anos atu ei como de pu ta do fe de ral e
não me ar re pen do de ne nhum ges to, de ne nhu ma pa -
la vra, de ne nhum voto; ao con trá rio, se ne ces sá rio fa -
ria tudo ou tra vez.

Sr. Pre si den te, es ta mos vi ven do nova eta pa da
po lí ti ca bra si le i ra. A vi tó ria de Lula é a ma ni fes ta ção
ma i or do povo no sen ti do de exer cer sua for ça trans -
for ma do ra. O exer cí cio de nos so man da to de Se na-
dor es ta rá afi na do com a cons tru ção de um Bra sil em
que re i ne a jus ti ça so ci al, o cres ci men to eco nô mi co e, 
sem so bra de dú vi da, a de mo cra cia real.

Tris te o ho mem que não tem so nhos, tris te aque -
le que, acor dar pela ma nhã, é in ca paz de vis lum brar
um mun do me lhor. Tris te aque le que é in ca paz de pen-
sar num fu tu ro em que os ho mens se ve jam como ir-
mãos.

De ve mos, pois, so nhar. So nhar com o dia em
que to dos se rão res pe i ta dos e vis tos como igua is. So -
nhar, sim, com o dia em que to das as cri an ças es ta-
rão na es co la. So nhar com o dia em que nin guém dor-
mi rá de es tô ma go va zio.

Estou con ven ci do de que foi por meio des ses
ide a is de al guns so nha do res que a hu ma ni da de al -
can çou suas mais be las re a li za ções.

Qu e ro re a fir mar o que dis se e es cre vi em cer to
mo men to: so nhar com um mun do me lhor para to dos é 
um di re i to, mas lu tar para cons tru ir esse mun do é um
de ver da que les que amam a li ber da de e bus cam a
jus ti ça. Sou so nha dor, mas do tipo que luta para dar
vida às es pe ran ças do nos so povo.

Bus quei ao lon go des sa ca mi nha da to das as
for mas de trans for ma ção do nos so País, para que a
so li da ri e da de es ti ves se sem pre em pri me i ro lu gar.
Nem sem pre con se gui, é ver da de, mas em ne nhum
mo men to es mo re ci. Mes mo nas der ro tas, via que a
luta con ti nu a ria no dia se guin te e que a pos si bi li da de
de trans for mar o so nho em re a li da de não era uma ilu -
são, mas ape nas a an te ci pa ção do fu tu ro.

Bus co não ape nas a igual da de for mal ou le gal.
Bus co a igual da de que sig ni fi ca res pe i tar o pró xi mo e
ser, da mes ma for ma, res pe i ta do. Bus co, Sr. Pre si-
den te, a igual da de que sig ni fi ca aces so às mes mas
opor tu ni da des, in de pen den te men te de raça, re li gião,
ca pa ci da de fí si ca, sexo ou ida de. Igual da de sig ni fi ca,
en fim, po der an dar pe las ruas sem ter ver go nha ou
medo. Em nos sa his tó ria, re ple ta de epi só di os em que 
o mais fra co foi tra ta do sem pi e da de, nun ca es ti ve mos
tão per to de po der con cre ti zar os so nhos de nos sa
gen te. Nun ca es ti ve mos tão per to de olhar ao nos so
re dor e di zer com or gu lho: o Bra sil é um país em que
vale a pena vi ver. Uma so ci e da de em que vale a pena 
vi ver é a que des ti na sua aten ção para os que não ti -
ve ram as me lho res opor tu ni da des na vida, os me lho-
res em pre gos, as me lho res es co las; é a que olha com 
aten ção para os que não têm boa mo ra dia, sa ú de e
vida con for tá vel; en fim, é a que não tem medo de aju -
dar aque le que se en con tra em di fi cul da de.

Sr. Pre si den te, na mi nha tra je tó ria, as pa la vras
jus ti ça so ci al e li ber da de nun ca fo ram va zi as de sig ni-
fi ca do. Pro cu rei con cre ti zar es ses ide a is por meio de
ações que pu des sem fa zer do Bra sil uma so ci e da de
mais jus ta. Sr.  Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
como De pu ta do Fe de ral, apre sen tei cen te nas de pro -
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je tos. Mu i tos se tor na ram leis, ou tros es tão em de ba te
na Câ ma ra e no Se na do. Des ta co aqui al guns a que
da rei es pe ci al aten ção na atu al con jun tu ra: luta em
de fe sa do Mer co sul, po lí ti ca de em pre go, re du ção de
ta xas de ju ros, sa lá rio mí ni mo, ser vi ço pú bli co, re for-
ma da Pre vi dên cia, re for ma tri bu tá ria, re for ma da CLT
e os es ta tu tos que apre sen tei, que com ba tem a ex clu-
são so ci al, como o do ido so, o do de fi ci en te fí si co e o
da igual da de ra ci al.

Te nho de fen di do, ao lon go da mi nha vida, mu i-
tas ca u sas, po rém – e V. Exas sa bem – há uma que se 
mos trou es pe ci al men te ár dua: a de fe sa do sa lá rio mí -
ni mo. Para mu i tos, essa luta é de ma gó gi ca; para ou -
tros, é in gra ta. Alguns di zem: “É um Dom Qu i xo te”.
Tal vez eles não sa i bam que o sa lá rio mí ni mo é o ma i-
or dis tri bu i dor de ren da des te País e um ins tru men to
fun da men tal na po lí ti ca ge ra do ra de no vos em pre gos.

Vou além, Sr. Pre si den te, para ex pli car àque les
que di zem que a nos sa mo e da não é o dó lar e Paim
fala mu i to em 100 dó la res. Re a fir mo que o dó lar é
ape nas uma re fe rên cia in ter na ci o nal, mas não es que-
çam que inú me ros con tra tos de ta ri fas pú bli cas es tão
ane xa dos a ele. Até o pão de cada dia, Sr. Pre si den te,
por in crí vel que pa re ça, pois o au men to do pre ço dele
de pen de do dó lar, de vi do à im por ta ção do tri go. Não
re ce be mos em dó lar, com cer te za, mas pa ga mos
pela alta dele. Não há um só país no con ti nen te ame ri-
ca no que pa gue um sa lá rio mí ni mo me nor do que o
cor res pon den te a US$100,00. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, sei que
no pri me i ro ano do Go ver no Lula esse va lor não será
atin gi do, pois de ve rá fi car en tre R$240,00 e, no má xi-
mo, R$250,00, me di an te um acor do re a li za do na
peça or ça men tá ria, com a par ti ci pa ção de os to dos
Par ti dos, tan to do Go ver no an te ri or quan do do Go ver-
no atu al. É bom lem brar mos, Sr. Pre si den te, que a
pro pos ta ori gi nal que veio ao Con gres so ain da na
LDO apon ta va para um sa lá rio mí ni mo de R$211,00. 

Foi com mu i to es for ço que che ga mos ao pa ta-
mar que deve ul tra pas sar os R$240,00. Mas faço uma 
ad ver tên cia à Casa e à im pren sa em ge ral – pela qual
te nho o ma i or ca ri nho – não co lo quem não di gam que 
o Se na dor Pa u lo Paim já não de fen de o sa lá rio mí ni-
mo de US$100,00. Afir mo, Sr. Pre si den te, que apre -
sen tei na pri me i ra ses são do Se na do um pro je to de
lei para que o sa lá rio mí ni mo, ain da no Go ver no de
Luiz Iná cio Lula da Sil va, seja cor res pon den te a pelo
me nos US$100,00. Vou além, Sr. Pre si den te, não
pen sem V. Exas que para mim o sa lá rio mí ni mo ide al
é o de US$100,00, por que ain da é mu i to pou co. Falo
em US$100,00, mas, ao mes mo tem po, po de ria di zer
que 100 mi lhões de bra si le i ros fi cam na fa i xa da po -

pu la ção que re ce be de zero a um sa lá rio mí ni mo. So -
mos 175 mi lhões, e 100 mi lhões fi cam nes sa fa i xa.
Não que re ce bam um sa lá rio mí ni mo, a ma i o ria, no
mí ni mo 55 mi lhões, re ce be de zero a meio sa lá rio.

Digo mais, Sr. Pre si den te, te mos a obri ga ção de
aju dar a cons tru ir, nes te País, o res pe i to ao art. 7º da
Cons ti tu i ção. E esse, sim, se ria o sa lá rio mí ni mo ide -
al. Cla ro que não es pe ro que isso acon te ça por to que
de má gi ca. Mas te mos de ter como meta a cons tru ção
de um sa lá rio mí ni mo que aten da o que man da a
Cons ti tu i ção.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de fa lar ra pi da men te
a res pe i to do ser vi dor pú bli co. Nes te País, vi rou moda
fa zer do ser vi dor pú bli co o ban di do da his tó ria. O ser -
vi dor pú bli co não é o ban di do da his tó ria. No caso da
apo sen ta do ria, por exem plo, pou cos fa lam que o ser -
vi dor pú bli co con tri bui so bre o to tal de seus ven ci-
men tos. Sou tra ba lha dor da área pri va da, um me ta lúr-
gi co, e nun ca con tri bui – e mes mo que qui ses se não
se ria per mi ti do – so bre uma fa i xa ma i or do que dez
sa lá ri os mí ni mos. Hoje, na ver da de, to dos sa be mos
que es ses dez trans for ma ram-se em seis ou sete sa -
lá ri os mí ni mos. Essa é a pri me i ra con si de ra ção.

A se gun da, Sr. Pre si den te, é bom lem brar que
os ser vi do res pú bli cos es tão com uma per da acu mu la-
da – é cla ro que não to dos, mais em gran de nú me ro – 
de qua se 80%. Acre di to que o Go ver no Lula irá di a lo-
gar com os ser vi do res pú bli cos para as se gu rar uma
po lí ti ca sa la ri al que anu al men te re po nha pelo me nos
par te das per das acu mu la das ao lon go des se pe río do.

Qu e ro, Sr. Pre si den te, ago ra fa lar so bre  a Pre vi-
dên cia. E vou de i xar mu i to cla ra a mi nha po si ção
quan to ao as sun to: de fen do a re for ma em uma óti ca
uni ver sal.

Sr. Pre si den te, não sou da que les que di zem que 
toda vez que va mos tra tar de re for ma, o tra ba lha dor,
do lado de lá, já se as sus ta e pen sa: Bom, vão me xer
nos meus di re i tos!

Qu e ro fa zer uma re for ma da Pre vi dên cia que
sig ni fi que jus ti ça. E jus ti ça, para mim, é di zer o se-
guin te: Eu que ro o prin cí pio da apo sen ta do ria in te gral
para to dos! Para os tra ba lha do res da área pú bli ca e
para os tra ba lha do res da área pri va da.

Sr. Pre si den te, vou dar um exem plo: um tra ba-
lha dor da área pri va da que ga nha hoje em tor no de
R$2 mil, se nós re a li zar mos essa re for ma e de i xar-
mos cla ro o prin cí pio do cál cu lo atu a ri al, por que ele
não pode se apo sen tar com R$2 mil, se está dis pos to
a pa gar um cor res pon den te per cen tu al jun to à fo lha
de sa lá rio que re ce be? Não vejo, nes se mo men to, ne -
nhum de ba te que te nha apon ta do nes sa li nha. Por
que pre ci sa mos di zer que va mos fa zer o cor te de for -
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ma de cres cen te, ou seja, quem está ga nhan do mais,
terá que pas sar a ga nhar me nos? Por que não va mos
para a ló gi ca de que a apo sen ta do ria in te gral será as -
se gu ra da a to dos, des de que eles pa guem para isso?
Ora, se eu que ro pa gar, por que não pos so me apo -
sen tar com sa lá rio in te gral? É cla ro, Sr. Pre si den te,
que, sa be mos dis so, quem qui ser se apo sen tar com
sa lá rio ma i or, de ve rá pa gar mais, por que nin guém faz 
mi la gre!

Sr. Pre si den te, pela mi nha pro pos ta, to dos
pa ga rão so bre o to tal dos seus ven ci men tos. To -
dos! Da área pú bli ca e da área pri va da. Os em-
pre ga do res pa ga rão – e ve nho de fen den do esta
tese de ago ra não é de ago ra, mas há mais de
dez anos – so bre o to tal do fa tu ra men to e não so -
bre a fo lha de pa ga men to. Os em pre ga do res pas -
sa ri am a não pa gar so bre a fo lha de pa ga men to e 
pa ga ri am so bre o to tal do fa tu ra men to.

E essa tem uma ex pli ca ção rá pi da, Sr. Pre si den-
te. Por exem plo, no Rio Gran de do Sul, atuo mu i to no
Vale dos Si nos. Lá, te mos em pre sas de cin co mil tra -
ba lha do res. Uma em pre sa de cin co mil tra ba lha do-
res, no Vale dos Si nos, paga so bre a fo lha 100, por
exem plo. Um ban co, no mes mo Vale dos Si nos, que
tem o do bro de lu cro que esta em pre sa, paga so bre a
fo lha 50. Não é cor re to. Quem mais lu cra, me nos
paga; e quem mais em pre ga, que res pon de à ques tão
pelo as pec to so ci al, que é pos to de tra ba lho, esse,
en tão, pa ga rá mu i to mais.

Por isso, Sr. Pre si den te, é che ga da a hora de 
exo ne rar mos a fo lha, de di mi nu ir mos os per cen tu-
a is de tri bu to so bre a fo lha e de es ti pu lar mos so-
men te so bre o fa tu ra men to. A ges tão, Sr. Pre si-
den te, será qua dri par ti te, ou seja, for ma da por tra -
ba lha do res, por em pre ga do res, pelo Esta do e por
apo sen ta dos. O re a jus te das apo sen ta do ri as não
po de rá ser em um per cen tu al me nor do que o que
se con ce de ao sa lá rio mí ni mo.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za que os Se na do res
aqui pre sen tes, toda a vez em que fa zem uma pa les-
tra so bre Pre vi dên cia, é co mum se ver no ple ná rio al -
guém di zer “mas, Se na dor, eu me apo sen tei com três
sa lá ri os mí ni mos e es tou ga nhan do dois; me apo sen-
tei com cin co e es tou ga nhan do três”; en tão, te mos
que cons tru ir esse equi lí brio, para que, efe ti va men te,
o va lor real das apo sen ta do ri as seja man ti do.

Fui ao Con se lho Na ci o nal de Jus ti ça, na se ma na
pas sa da, com uma de le ga ção da Co bap, e de mons-
tra mos lá que, de 1996 para cá, eles es tão com uma
per da de mais de 18%, se con si de rar mos o IGPDI. O
que fa zem os go ver nos, ao lon go da his tó ria? Eles uti -

li zam o ín di ce para me dir a in fla ção que mais in te res-
sa a eles nes se mo men to. Então, nes te pe río do em
que eu es tou na Casa eu vi se rem uti li za dos o IGPDI,
o IGP, o INPC, o IPC, en fim, a cada mo men to, o ín di-
ce que sig ni fi car um per cen tu al me nor para a in fla ção
é jo ga do no sa lá rio mí ni mo, cor res pon de ao apo sen ta-
do, e di zem que hou ve um au men to real. 

No pro je to que já en ca mi nhei à Casa, pro po nho
que o IGPDI, que deve gi rar em tor no de 25%, seja o
ín di ce cal cu la do para re por a in fla ção do pe río do ao
sa lá rio mí ni mo, in clu si ve dos apo sen ta dos e pen si o-
nis tas. To dos os re cur sos da Pre vi dên cia, Sr. Pre si-
den te, de ve rão fi car con for me reza a Cons ti tu i ção, na
ca i xa da Pre vi dên cia. Será man ti do o prin cí pio de dois 
por um. O tra ba lha dor pa ga rá uma par te so bre seus
ven ci men tos e o em pre ga dor pú bli co, a sua par te, se -
gun do o prin cí pio de dois por um, de até dois por um.
Há, por exem plo, uma Pre fe i tu ra do in te ri or do Rio
Gran de, que me trou xe um exem plo mu i to cla ro: ela
paga 1,5%, e o tra ba lha dor, 1%; há, por tan to, su pe rá-
vit de mais de dois mi lhões, ga ran tin do, as sim, a vi a-
bi li da de do seu pla no de be ne fí ci os.

Te nho aqui uma pro pos ta, Sr. Pre si den te aos 40
mi lhões de bra si le i ros que es tão no mer ca do in for mal.
Esses 40 mi lhões de bra si le i ros, hoje, não po dem pa -
gar a Pre vi dên cia, por que se ti ve rem de fazê-lo, te rão
que pagá-la como au tô no mo, e te rão de pa gar as
duas par tes. Pro po nho que pa guem so men te uma
par te, e a ou tra par te cor res pon den te às ou tras duas
par tes ve nha des se gran de fun do que se ria cons tru í-
do com o fa tu ra men to das em pre sas. Quem não con -
tri bu ir com a Pre vi dên cia terá di re i to a um se gu ro so -
ci al, mas quem tem de pagá-lo é a so ci e da de, e não a
Pre vi dên cia. Isso não é ne nhu ma ino va ção, pois exis -
te em uma sé rie de pa í ses. Nes te fim de se ma na, vi
um cál cu lo de um eco no mis ta se gun do o qual, se este 
mé to do fos se em pre ga do de ime di a to, a Pre vi dên cia
te ria um su pe rá vit de R$3,5 bi lhões.

Sr. Pre si den te, to dos fa lam so bre o teto. Nin-
guém se en ten de! Há um de ba te in ter mi ná vel so bre o
teto. Qu e ro de fi nir o teto aqui em dois cam pos de atu -
a ção: pri me i ro, no meu pon to de vis ta nin guém de ve-
ria ga nhar, no Erá rio pú bli co, um sa lá rio ma i or do que
o do Pre si den te da Re pú bli ca. Em hi pó te se ne nhu ma!
Se qui ser ga nhar mais, vá para a área pri va da, e ga -
nha o que bem en ten der; mas no Erá rio pú bli co te mos
que ter um teto que sig ni fi que que nin guém po de ria
ga nhar mais que o sa lá rio do Pre si den te da Re pú bli-
ca. Sei que é um ve lho de ba te que a Casa vai en fren-
tar, que é cons tru ir um teto en tre os três Po de res e
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que, até hoje, in fe liz men te, não con se gui mos ain da
cons tru ir essa pro pos ta.

Mas aqui que ro fa lar do teto da Pre vi dên cia. Te -
nho dito o se guin te: va mos para os cál cu los atu a ri a is
e, nes te cál cu lo atu a ri al, cons truo o teto. Quer se apo -
sen tar com um sa lá rio ma i or? Pa gue, vai pa gar; quer
se apo sen tar com um sa lá rio de R$5 mil? Vai pa gar
via cál cu los atu a ri as. Se eu ado tar a ló gi ca do cál cu lo
atu a ri al, não tem como a Pre vi dên cia ter pre ju í zo. Por
isso, não me pre o cu pei em fi xar aqui esse ou aque le
mí ni mo no teto.

Qu e ro fa lar ra pi da men te tam bém da re for ma tri -
bu tá ria. Enten do que essa é a re for ma mãe. Enten do
que para ha ver re for ma da Pre vi dên cia, re for ma da
CLT, te ría mos que co me çar com a Re for ma Tri bu tá ria.
Sem som bra de dú vi da, hoje, no País, o sis te ma tri bu-
tá rio aca ba sen do in jus to e ir ra ci o nal. Te ría mos que, a 
par tir da pró pria pro pos ta já for ma ta da na Câ ma ra
dos De pu ta dos, avan çar. É pre ci so ir além do dis cur-
so, Sr. Pre si den te. Sem som bra de dú vi da,  te ría mos
de di zer que os tri bu tos não de ve ri am one rar tan to a
pro du ção, as se gu ran do, a par tir daí, uma ló gi ca em
que o pro du tor bra si le i ro pode con cor rer em me lho res
con di ções no mer ca do de ex por ta ção.

É pre ci so dis tri bu ir mais re cur sos, sim. Eu noto
que Esta dos e Mu ni cí pi os que rem mais re cur sos.
Pode ha ver essa ló gi ca, des de que as su mam mais
res pon sa bi li da des. Não se pode sim ples men te di mi nu-
ir o que a União ar re ca da e, pelo ou tro lado, não pas -
sar res pon sa bi li da des para os Esta dos e os Mu ni cí pi-
os. Por que falo isso? Por que sou um sim pa ti zan te da
for ça mu ni ci pal, o cha ma do mu ni ci pa lis mo. Qu an to
mais se des cen tra li zar e se per mi tir que os re cur sos,
lá no mu ni cí pio, se jam im ple men ta dos e fis ca li za dos,
mais se aju da, in clu si ve, no com ba te à cor rup ção.

Qu an to à CLT, peço a re je i ção do pro je to que
tra mi ta no Se na do, por que en ten do que ele sig ni fi ca o 
fim do Esta do de mo crá ti co de di re i to. Uma Casa que
faz leis não pode apro var um pro je to que diga que,
aci ma da lei, está o ne go ci a do en tre as par tes. Des se
modo, não há ra zão de ser da pró pria Casa. 

Não tive, em ne nhum mo men to, re ce io de
de fen der a CLT e de me po si ci o nar con tra esse
pro je to. Para mu i tos, foi um ges to ou sa do aque le
que fiz na tri bu na da Câ ma ra Fe de ral, quan do
des lo quei uma fo lha da Cons ti tu i ção e da CLT,
mas a in ten ção era sim bó li ca. Eu que ria ape nas
mos trar que, se apro vás se mos aqui no Con gres so
Na ci o nal aque le pro je to, es ta ría mos mu ti lan do o
es pí ri to e o co ra ção da Car ta Mag na.

Para de mons trar que que ro de ba ter a CLT, de
for ma pon tu a da e mu i to tran qüi la, tive a li ber da de de

en ca mi nhar à Casa uma pro pos ta de cri a ção de co -
mis são mis ta para ace le rar o de ba te, para que a CLT
fos se ali dis cu ti da e al te ra da em tudo aqui lo que fos se
ne ces sá rio.

Sr. Pre si den te, tam bém en ca mi nhei à Casa o
Esta tu to da Igual da de Ra ci al, já apro va do por una ni-
mi da de na Câ ma ra dos De pu ta dos, na co mis são cor -
res pon den te, e será apre ci a do no ple ná rio da que la
Casa. Esse pro je to tra ta tam bém da po lí ti ca de quo -
tas. Ao con trá rio do que al guns di zem, apro fun da rei
esse de ba te so bre as quo tas em ou tra opor tu ni da de e 
mos tra rei que elas não são pri vi lé gio. As quo tas vêm
com o ob je ti vo de di mi nu ir os pri vi lé gi os da que les que 
até hoje fo ram os gran des be ne fi ci a dos pelo atu al sis -
te ma do País. So mos uma so ci e da de plu ra lis ta, mas
pre ci sa mos afir mar nos sa di ver si da de de modo fra-
ter no e sem pre con ce i tos.

Qu e ro re a fir mar, Sr. Pre si den te, que nun ca em
mi nha vida es que ci que sou ne gro e re pre sen tan te do 
povo. Foi o povo quem me trou xe ao Se na do. Ja ma is
vou es que cer dis so. Per ma ne ce rei na luta con tra o ra -
cis mo e as de si gual da des ra ci a is e so ci a is.

Apre sen tei ou tro pro je to na Câ ma ra, o Esta tu to
do Ido so, com 123 ar ti gos. Qu e ro fa zer aqui uma ho -
me na gem ao De pu ta do Si las Bra si le i ro, que foi o Re -
la tor da ma té ria. Vi a ja mos todo o País, e esse pro je to,
apro va do por una ni mi da de na Co mis são Espe ci al, há
de ser vo ta do, es pe ro eu, ain da nes te mês, lá no ple -
ná rio da Câ ma ra para, de po is, vir para o Se na do.

Sei que exis tem ou tras ini ci a ti vas, o que con si-
de ro sa lu tar, de Se na do res e De pu ta dos na mes ma li -
nha. Mas já que esse pro je to está pron to, de ve ria ser
apro va do ra pi da men te no ple ná rio da Câ ma ra para
que esta Casa pos sa se de bru çar so bre ele e ope rar
em tudo aqui lo que en ten der ne ces sá rio. Esse nos so
pro je to já é re fe rên cia na Fran ça e na Espa nha.

Ou tra ma té ria que apre sen ta mos na Câ ma ra
dos De pu ta dos e, tam bém, aqui no Se na do, que ain -
da não es ta va pron to para vir ao ple ná rio, pois es ta va
na co mis são, foi o Esta tu to da Pes soa Por ta do ra de
De fi ciên cia. Caso seja apro va do, esse Esta tu to be ne-
fi ci a rá 24 mi lhões de pes so as nes te País que, por in -
crí vel que pa re ça, con for me o Cen so de 2000, pu bli-
ca do em 2002, têm al gum tipo de de fi ciên cia.

Sr. Pre si den te, fa la mos mu i to em cres ci men to
eco nô mi co, mas é pre ci so que ele seja acom pa nha do
de jus ti ça so ci al. Essa jus ti ça, de que tan to falo, im pli-
ca in ves ti men tos na Edu ca ção, na Sa ú de, na Se gu-
ran ça, na im ple men ta ção da re du ção da jor na da de
tra ba lho, que eu de fen do seja de qua ren ta ho ras se -
ma na is, re for ma agrá ria, for ta le ci men to do Mer co sul
e – re pi to – a di mi nu i ção da taxa de ju ros e dis tri bu i-
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ção de ren da de for ma jus ta. Só as sim, po de re mos
afir mar que es ta mos com ba ten do a re ces são e ge-
ran do no vos pos tos de tra ba lho.

Vim para o Se na do com a cren ça de que não há
uma rup tu ra en tre a mi nha ati vi da de par la men tar an -
te ri or e a que ora se ini cia.

No Se na do, bus ca rei co la bo rar com o pro je to de 
dar vida às gran des es pe ran ças do povo bra si le i ro.
Acre di to no Bra sil, acre di to na gran de za de sua gen te
e acre di to no po der da de mo cra cia, que esta Casa re -
pre sen ta como nin guém.

Srªs e Srs Se na do res, pro cu ro pa u tar a mi nha
vida pú bli ca, fa zen do o de ba te no cam po das idéi as.
Atuo de for ma pro po si ti va, res pe i tan do sem pre o re -
sul ta do que for as se gu ra do pela ma i o ria. Ja ma is par -
ti ci pei ou par ti ci pa rei de ata ques pes so a is a esse ou
àque le par la men tar. Esta via des po li ti za a dis cus são
e de põe con tra a pró pria Insti tu i ção.

Qu e ro de i xar aqui, nes te mo men to, o meu res -
pe i to à Opo si ção. Po bre da que le país que, em seu
par la men to, não te nha uma opo si ção fir me, dura, fis -
ca li za do ra e com pro me ti da, na tu ral men te, com a Na -
ção, como é o caso da Opo si ção ao Go ver no de Luiz
Iná cio Lula da Sil va.

Pon de ro, po rém, não que i ram que o atu al Go-
ver no faça em dois me ses o que a eli te des te País não 
fez du ran te cin co sé cu los!

Cre io que po de mos, con for me as pa la vras do
Pre si den te Lula em seu dis cur so de pos se, di zer que
che gou a hora de trans for mar o Bra sil na que la na ção
que sem pre so nha mos: uma na ção so be ra na, dig na,
cons ci en te da pró pria im por tân cia no ce ná rio in ter na-
ci o nal e, ao mes mo tem po, ca paz de abri gar, aco lher
e tra tar com jus ti ça to dos os seus fi lhos.

O Pre si den te Lula, com o Pro je to Fome Zero,
mos tra o ca mi nho e dá o exem plo. A cons tru ção de
um mun do novo é pos sí vel. Po de mos re es cre ver a
his tó ria e ser mos su je i tos des sa nova era po lí ti ca.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, hoje não fa la rei,
como fiz inú me ras ve zes na Câ ma ra dos De pu ta dos,
de Nel son Man de la, de Zum bi dos Pal ma res ou mes -
mo de Mar tin Lut her King, ou San tos Dias. Qu e ro fa lar
de um pe da ço da his tó ria dos meus an te pas sa dos
que não foi con ta da pe los li vros: que ro fa lar, nes te en -
cer ra men to, da No i te de Po ron gos. Qu e ro fa lar e ho -
me na ge ar os bra vos lan ce i ros ne gros, que, du ran te a
Re vo lu ção Far rou pi lha, pe le a ram du ran te uma dé ca-
da em nome da li ber da de, igual da de e hu ma ni da de.

Na no i te de 14 de no vem bro de 1844, os lan ce i-
ros ne gros re ce be ram or dens em nome da paz para
en tre gar suas ar mas e, nes sa mes ma no i te, fo ram

mas sa cra dos. Os 120 lan ce i ros ne gros fo ram bru tal-
men te as sas si na dos.

Sr. Pre si den te, a per gun ta que não quer ca lar:
por que os li vros não re gis tram nas es co las quem
man dou as sas si nar os 120 lan ce i ros ne gros que fo-
ram he róis na Re vo lu ção dos Far ra pos? Por que os li -
vros não ci tam os no mes dos 120 lan ce i ros ne gros?
Expli co: para a eli te não in te res sa. Vale a má xi ma
“povo que não tem me mó ria não tem fu tu ro”. Te mos
me mó ria, en tão te mos fu tu ro.

Srªs. e Srs. Se na do res, por que eles fo ram as -
sas si na dos? Fo ram mor tos por que, com o fim da
guer ra, eles se ri am li ber tos. Fo ram mor tos por que es -
ta va na pro mes sa, no acor do, que não ha ve ria mais
es cra vos. Os lan ce i ros ne gros fo ram tra í dos para não
per mi tir que a cha ma da li ber da de acen des se as lam -
pa ri nas das sen za las. Se ria o fim da es cra vi dão no
Bra sil.

Sr. Pre si den te, um dos meus de fe i tos é ser fã
dos po e tas. Meto-me a es cre ver, mas não sou po e ta.
Ontem à no i te, es cre vi algo para os lan ce i ros ne gros.
Com este po e ma, ou com este ar re me do de po e ma,
vou con clu ir.

Ne gros Lan ce i ros
No i te de Po ron gos
No i te da tra i ção.
Lan ce i ros, sei a no i te em que mor re-

ram – 14 de no vem bro de 1844. 
Não sei, lan ce i ros, o dia em que nas-

ce ram.
Não sei os seus no mes.
Só sei que em tem po de guer ra vo cês

fo ram as sas si na dos em nome da paz.
So mos to dos lan ce i ros.
Qu e re mos jus ti ça.
So mos aman tes da paz e da vida.
Lan ce i ros, guer re i ros,
Ba lu ar te da li ber da de.

Lu ta ram e mor re ram so nhan do com ela. ..
Ne gro, lan ce i ro,
Mes mo quan do tom ba ram,
Di zia
Sou um lan ce i ro,
Sou ne gro, sou li vre.
Ja ma is se rei es cra vo.”
Ter mi na vam di zen do:
“Li ber da de, li ber da de, li ber da de,”...

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Pa u lo Paim, a Mesa con gra tu la-se
com V. Ex.ª pelo seu dis cur so de aber tu ra de par ti ci-
pa ção nes ta Casa.

Pros se guin do na lis ta de ora do res, con ce do a pa -
la vra ao emi nen te Se na dor Jef fer son Pé res, do Esta do
do Ama zo nas. V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, fa la rei mu i to me nos. É ape nas uma
bre ve co mu ni ca ção.

Sr. Pre si den te, no apa gar das lu zes da le gis la tu-
ra pas sa da, a Mesa do Se na do ba i xou o Ato nº 3, ins -
ti tu in do uma ver ba in de ni za tó ria da ati vi da de par la-
men tar no va lor de R$12.000,00 (doze mil re a is) men -
sa is, como teto, para os Se na do res ar ca rem com gas -
tos em seus Esta dos.

A Mesa não co me teu ile ga li da de al gu ma, Sr.
Pre si den te. Que não se veja na mi nha ma ni fes ta-
ção cen su ra aos co le gas que ace i ta rem esse be-
ne fí cio, aliás, já pra ti ca do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos há al gum tem po.

Mas, Sr. Pre si den te, se a Mesa ti ves se sub me ti-
do a ma té ria a Ple ná rio, ape nas para le gi ti mar o ato,
por que le gal ele é, eu te ria vo ta do con tra. E pen so
que se ria hi po cri sia da mi nha par te, sen do con tra a
ins ti tu i ção do be ne fí cio, mes mo le gal, se, vo tan do
con tra ou sen do con tra, eu me be ne fi ci as se do mes -
mo. Não se ria uma ati tu de cor re ta de mi nha par te. Por 
essa ra zão, hoje en ca mi nhei ofí cio ao Pre si den te do
Se na do Fe de ral, di zen do que re nun cio ao be ne fí cio.
Não o uti li za rei até o fi nal de meu man da to. E es pe ro
que esta Casa o de vol va ao Te sou ro Na ci o nal. Se ria
mi nha ín fi ma con tri bu i ção para o su pe rá vit pri má rio,
Sr. Pre si den te, que al guns on tem con si de ra vam ex-
ces si vo (3,75% do PIB), hoje ele va do para 4,25%,
num es for ço enor me em fa vor do equi lí brio das con -
tas pú bi cas.

Po de ria, Sr. Pre si den te, ter es co lhi do um dia de
ses são che ia, uma ter ça ou quar ta-fe i ra, para fa zer
esta co mu ni ca ção. Mas gos ta ria ape nas que fi cas se
re gis tra do nos Ana is do Se na do Fe de ral que não vou
me be ne fi ci ar da ver ba ge ne ro sa men te ins ti tu í da pela 
Mesa do Se na do. Não re cri mi no, ab so lu ta men te, Sr.
Pre si den te, os de ma is Se na do res e os De pu ta dos
que o re ce bem. Ape nas é uma ques tão pes so al: não
me sen ti ria bem re ce ben do algo a que me opo ria se
fos se cha ma do a vo tar.

Ape nas isso, Sr. Pre si den te.

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 Arthur Vir gí lio
Neto, 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, eu te nho ab so lu ta con vic-
ção de que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va di fi-
cil men te te ria che ga do ao ra di ca lis mo de, no afã de
fa zer re for mas – e é tão ne ces sá rio fazê-las –, jo gar a
so ci e da de con tra os ser vi do res pú bli cos. Não cre io
re al men te nis so.

Em pri me i ro lu gar, qual quer con fi dên cia fe i ta
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca a al gum go ver-
na dor ou a qual quer in ter lo cu tor seu de ve ria ter sido
guar da da a sete cha ves. E ain da as sim, re pi to, não
cre io que Sua Exce lên cia te nha pro cla ma do uma opi -
nião tão con trá ria ao diá lo go, pois o diá lo go tem sido a 
mar ca, pelo me nos a mar ca anun ci a da, do seu Go-
ver no. Na ver da de, a ques tão não está em jo gar a so -
ci e da de con tra os ser vi do res nem em se pa rar ser vi-
do res ci vis de ser vi do res mi li ta res nem em se pa rar a
so ci e da de dita pro du ti va, tra ba lha do res e em pre sá ri-
os, da ou tra igual men te pro du ti va, essa que la bu ta
nas re par ti ções pú bli cas pres tan do ser vi ços – e o fa -
zen do com mu i ta ho nes ti da de.

Vai-se com pon do a fe i ção des te Bra sil que nós
pre ten de mos cada vez mar ca do por me nos in jus ti ças.
Mas a gran de ver da de, Sr. Pre si den te, é que para to -
dos che gou a hora das re for mas. Nin guém mais em
sã cons ciên cia – e como fico fe liz com isso –, ousa di -
zer que é con tra as re for mas, an ti ga men te cha ma das
de ne o li be ra is, de mal-afa ma das como tra du ção de
ven da do País, de lesa-pá tria, algo que be i ra va o de lí-
rio po lí ti co de uma épo ca ex tre ma men te sec tá ria.

Ago ra, temo aqui lo que Nel son Ro dri gues te mia
tam bém: a una ni mi da de. Todo mun do está a fa vor das 
re for mas, mas temo, por que, de qual quer ma ne i ra, te -
mos que dis cu ti-la a fun do, para sa ber mos até que
pon to, pri me i ro, há mes mo von ta de de tan ta gen te de
fa zer as re for mas e, se gun do, a ca pa ci da de de ge ren-
ci ar o pro ces so de mu dan ça. Uma co i sa é anun ci ar
que vai fa zer; ou tra é con se guir fa zer para va ler.

Há um ter ce i ro pon to. Qu an do te mos me di das
fis ca is ne ces sá ri as nes te mo men to, mas du ras, como 
as anun ci a das pelo Pre si den te Lula re cen te men te,
cor te de R$14 bi lhões de um or ça men to já ma gro em
in ves ti men tos, te mos que, ain da as sim – e este é o
pa pel da Opo si ção –, acom pa nhar mu i to aten ta men-
te, pas so a pas so, para ver mos se de fato aqui lo que
foi anun ci a do foi acom pa nha do com pul so pelo Go-
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ver no Fe de ral para tor nar re a li da de a pers pec ti va da
eco no mia fis cal men te mais sa u dá vel.

Mas é mu i to bom. O man da to de nós to dos ha -
ve rá de se en ri que cer, por que me sin to li vre de algo
que ame a ça va a es cra vi zar a in te li gên cia bra si le i ra: o
sec ta ris mo. Não se po dia te cer co men tá ri os, Sr. Pre -
si den te, no ae ro por to – e fui tan tas ve zes ví ti ma dis so
–, sem que aglo me ra dos de lí de res sin di ca is a sol tar
im pro pé ri os, numa ati tu de fas cis tói de, nazi-fas cis tói-
de, por que en ten di am sim ples men te que qual quer
po si ção di fe ren te da que la abra ça da por de ter mi na do
sin di ca lis ta sig ni fi ca ria o mal e que uma idéia se me-
lhan te, o bem. Tra ta-se de algo pa re ci do com essa di -
co to mia per ver sa en tre es tas duas fi gu ras igual men te
me no res da vida pú bli ca: o Pre si den te Ge or ge W.
Bush e o di ta dor do Ira que Sad dam Hus se in.

Ou se pen sa va pela car ti lha da eco no mia dos
anos 50 ou se era ne o li be ral e de so nes to ou se es ta va
ven den do o Bra sil. Que bom que ago ra já se pode dis -
cu tir a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho sem ame a-
ça de, com o di nhe i ro do FAT, se co lo car o re tra to dos
opo si to res des sa idéia nos out do ors das ca pi ta is
bra si le i ras como ven de do res da pá tria, como ven di-
lhões da pá tria ou o que mais seja.

Va mos apro ve i tar a dis po si ção de to dos e fa zer
as re for mas. Não acre di to que o Pre si den te Lula te-
nha dito algo per ver so, que jo ga ria a so ci e da de con -
tra os ser vi do res pú bli cos. Não acre di to. Sua Exce lên-
cia mu dou e con ti nua mu dan do. Isso é sa u dá vel. Pre -
fi ro que Sua Exce lên cia mude na mi nha di re ção – e
Sua Exce lên cia está mu dan do –, mas não mu da ria a
pon to de che gar a essa per ver si da de com os ser vi do-
res pú bli cos. Va mos, en tão, fa zer as re for mas que não 
fo ram fe i tas por que al gu mas for ças mo ve ram-se con -
tra elas, en tre as qua is a do bra vo Par ti do que dá sus -
ten ta ção e fi li a ção ao nos so ilus tre, pre za do e hon ra-
do Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va.

A co bran ça dos ina ti vos, por exem plo, que hoje
vi rou um must e que tem sido ca no ni za da não pas -
sou por um voto na Câ ma ra dos De pu ta dos  o voto
dado equi vo ca da men te pelo ex-Mi nis tro Antô nio Kan -
dir. Se a enor me Ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do-
res qui ses se vo tar a con tri bu i ção, o erro do De pu ta do
Kan dir não te ria me re ci do as pri me i ras pá gi nas dos
jor na is, por que te ria se per di do no va zio, te ria se di lu í-
do num mar de vo tos fa vo rá ve is à ver da de atu a ri al
das con tas da Pre vi dên cia.

Sr. Pre si den te, os anos de 2003 e 2004 se rão
mu i to di fí ce is a per sis ti rem os sin to mas des ta cri se in -
ter na ci o nal que se apro fun da a par tir da eter na men te
be li ge ran te dis po si ção do Pre si den te Ge or ge Bush e

a par tir de ine vi tá ve is re a ções que co me çam a sur gir
no mun do in te i ro.

Vejo, por exem plo, um eixo Ale ma nhaF ran ça ou
um acor do con jun tu ral com Chi na e Rús sia, que sig ni-
fi ca ria dre nar, da União Eu ro péia para es ses pa í ses,
in ves ti men tos que, mu i to bem, po de ri am, em ou tra
oca sião, vir para o Bra sil.

O Bra sil, por tan to, ar ris ca, e tem que ser há bil e
fir me ao mes mo tem po. Nos so País ar ris ca de po si tan-
do de ma si a da es pe ran ça nos in ves ti men tos da União
Eu ro péia, es tan do cin gi do a bri gar por in ves ti men tos
nos Esta dos Uni dos numa hora tão di fí cil, numa hora
em que o Pre si den te ame ri ca no sec ta ri za tan to suas
po si ções e ge ren cia com tan ta in com pe tên cia. Hoje,
pos so dizê-lo, pois sei que não de i xa ria de ter a so li da-
ri e da de do PT e de to dos aque les que não fal ta rão com 
sua co e rên cia. O Pre si den te Ge or ge Bush está con du-
zin do, da ma ne i ra mais in com pe ten te, a eco no mia
ame ri ca na. Sua Exce lên cia a en con trou com su pe rá vit.
No pri me i ro ano, ela teve um pe que no dé fi cit de US$3
bi lhões, e, ago ra, an tes do es for ço de guer ra, já se
anun cia um dé fi cit de US$435 bi lhões.

É pre ci so que nós to dos si ga mos, na que le ve lho
es pí ri to, ama nhã ou quar ta-fe i ra, numa co mis são plu -
ral – ja ma is me ne guei a fa zer isso quan do era Lí der
do Go ver no –, para a em ba i xa da ame ri ca na e di ga-
mos à em ba i xa do ra ame ri ca na que não con cor da-
mos com a idéia da guer ra, com a idéia do uni la te ra-
lis mo, com a idéia de se su fo car a li ber da de dos po vos
em fun ção da su pre ma cia mi li tar de um país qual quer.
Te nho cer te za de que vá ri os co le gas es ta rão ao meu
lado. Estou mar can do para quar ta-fe i ra a sa í da, Se -
na dor Ra mez Te bet. Mu i tos co le gas es ta rão co mi go,
por que as pes so as mu dam, mas não po dem mu dar
tan to as sim.

Sr. Pre si den te, fi nal men te abor do uma ques tão
da mi nha re gião, de ma ne i ra bem rá pi da. Uma ma té-
ria do jor nal O Glo bo de hoje men ci o na que a Zona
Fran ca se ria um ar ti fí cio para bur lar o Fis co. Em off,
téc ni cos da Re ce i ta Fe de ral di zem que “há gran des
em pre sas abu san do do uso de ar ti fí ci os para não re -
co lher tri bu tos. O prin ci pal de les é fa bri car ou le var
par te de sua pro du ção para a Zona Fran ca de Ma na-
us, com isen ção de im pos tos, e apro ve i tar o be ne fí cio
por meio de uma ma no bra para de so ne rar o res tan te
da pro du ção e sair na fren te da con cor rên cia”. De po-
is, vem um ar gu men to ma li ci o so, equi vo ca do tec ni ca-
men te, que de fen de que bas ta ria ter 1% de com po-
nen tes ama zô ni cos – e não é pos sí vel se ter mu i to
mais do que 1% se o prin ci pal de tudo é a
mão-de-obra cri a do ra, a mão-de-obra cons tru ti va, a
mão-de-obra al ta men te es pe ci a li za da do pólo in dus-
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tri al de Ma na us – para que ocor res se, para o pro du to
ali mon ta do e aca ba do, a isen ção de IPI e, com isso, a 
eli mi na ção de con cor ren tes. E es sas fi gu ras ain da cri -
ti cam, em off, in jus ta e des res pe i to sa men te, o Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral de não im pe dir o que se ria uma
bur la para es ses se to res.

Devo di zer o que, na ver da de, cons ta tei com o
ex-Mi nis tro Alci des Tá pi as, um gran de bra si le i ro li ga-
do, cla ra men te, a uma vi são de São Pa u lo para o
País. Mi nis tro do De sen vol vi men to, ele foi ao Ama zo-
nas, vi si tou o pólo in dus tri al de Ma na us e dis se que
apren deu que ali não se fa zia ma qui a gem, que ali se
agre ga va va lor eco nô mi co para va ler e va lor in dus tri al
mais do que se po dia agre gar em São Pa u lo e que ha -
via gran de pre con ce i to con tra um mo de lo re gi o nal de
de sen vol vi men to exi to so, tal vez o úni co em que se te -
nha ob ti do êxi to em toda a his tó ria da Re pú bli ca do
País. Fra cas sa ram Su dam, Su de ne e suas tan tas ou -
tras an te ces so ras. E o pólo in dus tri al de Ma na us re ve-
la-se ca paz de pro du zir uma mão-de-obra es pe ci a li-
za da e de ex por tar. Em épo ca de cri se, ele fa tu ra de
US$9 bi lhões a US$10 bi lhões. Algu mas pes so as di -
zem que o fa tu ra men to é ex pli ca do pela exis tên cia de
in cen ti vos fis ca is, como se in cen ti vo fis cal ti ves se
sido in ven ta do ali, para aque la re gião, como se não
fos se, mais uma vez, um cer to pre con ce i to das re-
giões mais ri cas do País con tra as re giões pe ri fé ri cas.

Cito os exem plos de ou tros pa í ses – a Fran ça do 
meio-dia, a Fran ça do midi; a Itá lia do meio-dia, do
sul, sub de sen vol vi da à épo ca, Itá lia do Mez zo gi or no;
e os Esta dos Uni dos, do Ten nes see Val ley – e cons -
ta to que todo e qual quer go ver no, quan do per ce be
que há uma re gião es tra té gi ca me nos de sen vol vi da
que as ou tras por qual quer ra zão – eco nô mi ca, mi li-
tar, so ci al ou po lí ti ca –, e se quer de sen vol vê-la para
que ela acom pa nhe o rit mo das de ma is, a ela des ti na
in cen ti vos fis ca is para pro cu rar re cu pe rar o tem po
per di do – isso é ime mo ri al.

Foi as sim no Ama zo nas, foi as sim na Zona Fran -
ca de Ma na us e foi as sim num pólo in dus tri al que não
de ve ria ser cha ma do de zona fran ca, até por que nada 
tem ele mais de es cam bo co mer ci al. Tra ta-se de um
pólo con so li da do para va ler, que agre ga – re pi to as
pa la vras do Mi nis tro Alci des Tá pi as, co man dan te em -
pre sa ri al pa u lis ta – tan to va lor eco nô mi co e in dus tri al
quan to mais se agre ga va lor eco nô mi co e in dus tri al
nes te País.

Por tan to, é um pre con ce i to que devo re ba ter nes -
ta hora, so bre tu do como Par la men tar ele i to pelo Esta do
do Ama zo nas, me nos do que como Lí der do meu Par ti-
do, para que pas se mos a apren der cer tas ver da des bá -
si cas. Se este País não olhar para a Ama zô nia sem

pre con ce i tos, com gran de za, sem pre ames qui nha rá as
suas pers pec ti vas de fu tu ro. Se este País não for ca-
paz de amar a Ama zô nia pelo Rio Gran de do Sul, por
San ta Ca ta ri na, por qual quer rin cão, nun ca per ce be rá o 
quan to o Ama zo nas será im por tan te para o de sen vol vi-
men to do Rio Gran de do Sul, de San ta Ca ta ri na, do
Espí ri to San to e de qual quer pon to des te País, por que
é a re gião mais es tra té gi ca, é tal vez a úl ti ma fron te i ra
de ex pan são eco nô mi ca que pode re ver ter in di ca do res
ne ga ti vos nes te País. É so bre tu do um gran de mi la gre
que te nha mos, em meio a tan ta co bi ça, man ti do a so-
be ra nia na ci o nal so bre a re gião ama zô ni ca e es tar mos
dis cu tin do, como es ta mos, a pers pec ti va do de sen vol vi-
men to sus ten tá vel, aque le que faz com que a ga li nha
dos ovos de ouro não mor ra, aque le que faz com que
se pos sa pen sar em cada vez mais che gar ao de sen-
vol vi men to.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – O Re gi-
men to não me per mi te apar teá-lo, mas en dos so-o
ple na men te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Jef fer son Pe res, pelo seu en -
dos so. Co nhe ço sua luta por nos sa re gião. O Re gi-
men to me im pe de de con ce der o apar te, mas fico or -
gu lho so com sua par ti ci pa ção nes te dis cur so.

Pois bem, a idéia do pre con ce i to re ve la pro vin ci-
a nis m’o, re ve la mes qui nha ria, re ve la des co nhe ci-
men to do País. Além dis so, re ve la que, ao mes mo
tem po e na con tra mão de os ame ri ca nos, por exem -
plo, am bi ci o na rem e sa be rem que a Ama zô nia é im -
por tan te, de a Eu ro pa in te i ra pro cu rar es tu dar a Ama -
zô nia – en con trei em Pa ris, há al guns anos, pes so as
ga nhan do US$2 mil para es tu dar a Zona Fran ca de
Ma na us, com bol sa de es tu dos paga pelo Go ver no
fran cês –, fin gi mos que não re co nhe ce mos a im por-
tân cia de uma re gião ex tre ma men te re le van te para
que se pos sa pen sar no fu tu ro es tra té gi co des te País.

Sr. Pre si den te, tive que fa zer esse mé lan ge,
esse mix, essa mis tu ra para apro ve i tar o tem po. Eu
gos ta ria de fa lar so bre a de ci são fir me do Par ti do que
te nho a hon ra de li de rar nes ta Casa do Con gres so
Na ci o nal: não ne ga re mos nos so pas sa do. Vo ta re mos
to das as re for mas que re al men te re for mem. Vo ta re-
mos to das as re for mas que re al men te sig ni fi quem
mu dan ças na es tru tu ra car co mi da e es cle ro sa da des -
te País. Não es ta mos de nun ci an do es sas es tru tu ras
como es cle ro sa das e car co mi das há pou co tem po,
mas há mu i to tem po, por que com pre en de mos que,
há mais de duas dé ca das, este País está de ven do, à
sua so ci e da de, re for mas es tru tu ra is como es sas cha -
ma das ne o li be ra is até pou co tem po atrás, mas que
ago ra são vis tas com bons olhos por to dos os que,
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com tan ta ho nes ti da de, mas com tan ta ce gue i ra his -
tó ri ca, en fren ta ram-nas.

Agra de ço por tudo o que está acon te cen do e
ima gi no que este País pode cla ra men te se per ce ber
numa en cru zi lha da: ou ele vai para o ca mi nho da es -
tag na ção, do fal so cres ci men to, da “cha ve zi za ção” do
País, o ca mi nho das bra va tas, da in con se qüên cia
eco nô mi ca, o ca mi nho do ape lo às mas sas po pu la-
res, sem, na ver da de, se de fi nir qual quer pro je to de
País; ou esse País apro fun da seu com pro mis so com
o ajus te fis cal, com as re for mas es tru tu ra is, com tudo
o que sig ni fi que man ter como meta prin ci pal de uma
eco no mia ci vi li za da a in fla ção ba i xa. De po is, com
tudo gi ran do em tor no da in fla ção ba i xa, a par tir dela
se po de rá pen sar em cres ci men to du ra dou ro, sus ten-
tá vel, sus ten ta do, a ta xas as mais al tas pos sí ve is.
Con tu do, não será pos sí vel cres ci men to al gum se fin -
gir mos, como País, Go ver no e povo, que não é essa a
úni ca for ma de efe ti va men te se go ver nar ou de se
con du zir esta Na ção.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pros se guin do na lis ta de ora do res, con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Ra mez Te bet. S. Exª dis-
põe de até 20 mi nu tos.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, con fes so que me
ins cre vi de úl ti ma hora, pois não ten ci o na va ocu par a
tri bu na hoje. Mas, nes te fim de se ma na, tive uma con -
ver sa mu i to pro ve i to sa. Con ver sei com um jo vem de
17 anos e não fui ca paz – que ro di zer isso a esta Casa 
– de con ven cer esse jo vem, tan tas fo ram as suas in -
da ga ções.

Ele não com pre en dia as con tra di ções da po lí ti-
ca, di zen do que esta se ria a úl ti ma das ati vi da des que 
ele es co lhe ria. Isso me to cou fun do. E eu di zia ao jo -
vem que não era as sim, Sr. Pre si den te, que a po lí ti ca
é a mais no bre das ati vi da des hu ma nas, aque la que
re sol ve os des ti nos dos ho mens. Eu di zia a ele, lem -
bran do-me de um fi ló so fo ale mão, que po lí ti ca é uma
ques tão de vida ou de mor te!

Qu an do esse jo vem me con ta va que não com -
pre en dia por que o mun do es ta va ame a ça do de guer -
ra, ele apon ta va um ar gu men to a que não tive res pos-
ta, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res. E per gun ta-
va-me isto: “Por que que rem de sar mar? Não é um
povo ar ma do, o mais rico do mun do, a na ção mais po -
de ro sa do mun do que quer de sar mar ou tra na ção?

Por que o rico pode es tar ar ma do e o po bre deve es tar
de sar ma do? Por que esse po de rio bé li co?”

Sr. Pre si den te, é a alma ju ve nil fa lan do! É a alma 
do jo vem, da que le que so nha! “Por que es ses re cur-
sos to dos não são apli ca dos para ma tar a fome do
mun do?” E eu lhe res pon dia: veja bem, meu caro, eis
aí o va lor da po lí ti ca! Será que, se a po de ro sa na ção
nor te-ame ri ca na ti ves se ele gi do ou tro Pre si den te da
Re pú bli ca, o mun do es ta ria ame a ça do? Se ou tro fos -
se o Pre si den te da na ção ame ri ca na, o mun do es ta ria
ame a ça do? E di zia eu a ele: não des de nhe da po lí ti ca
por ca u sa das con tra di ções; pelo con trá rio, é a po lí ti-
ca que pode um dia re sol ver as con tra di ções e as in -
jus ti ças do mun do.

E nós pros se gui mos. Sa í mos do mun do be li co-
so, do mun do às vés pe ras de uma guer ra e en tra mos
a dis cu tir as co i sas do nos so país, do nos so Bra sil. E
ele me di zia: “Não en ten do mais nada, Se na dor.
Acom pa nho a TV Se na do e a TV Câ ma ra. Qu an tos
dis cur sos não ouvi em fa vor do sa lá rio mí ni mo de
US$100? E hoje se dis cu te se o sa lá rio mí ni mo será
de R$230 ou de R$240. Dis cu te-se R$10 a mais ou a
me nos, R$6 a mais ou a me nos a res pe i to do que ga -
nha o tra ba lha dor bra si le i ro, que sua e tra ba lha dia
após dia para po der sus ten tar a si mes mo e à sua fa-
mí lia.”

E ele pros se guia, Sr. Pre si den te: “Tam bém não
en ten do essa ques tão da Pre vi dên cia”. E eu di zia: por 
que você não en ten de? Nós que re mos me lho rar! No
mun do in te i ro, a Pre vi dên cia está que bra da. A Ale ma-
nha, ber ço das con quis tas so ci a is no mun do – por tan-
to ber ço da Pre vi dên cia, des de o tem po de Bis marck
–, hoje se di gla dia, está sem re cur sos ou luta com di fi-
cul da des para po der sa tis fa zer seus com pa tri o tas. A
si tu a ção está as sim no mun do in te i ro. O Bra sil é até
um país pri vi le gi a do – di zia eu a ele, pois que ria es ti-
mu lá-lo, que ria tirá-lo do pes si mis mo. Eu es ta va pro -
van do a ele, um jo vem, que o Bra sil, ape sar de tudo, é
uma pá tria que nos en gran de ce. Ape sar das de si-
gual da des e in jus ti ças, não es co lhe ria ou tra pá tria
para vi ver.

Então eu lhe dis se: meu jo vem, você tem ra zão.
Pre vi dên cia é a vida das pes so as, in te res sa à so ci e-
da de, pois cu i da da nos sa vida do nas ci men to à mor -
te; mas pre ci sa mos de re cur sos para pa gar os be ne fí-
ci os da Pre vi dên cia. Não po de mos per mi tir a sua fa -
lên cia. Da qui a pou co, não te re mos di nhe i ro para pa -
gar aos be ne fi ciá ri os da Pre vi dên cia So ci al! E eu lhe
afir ma va que há mu i tas in jus ti ças a se rem re ti fi ca das,
que es ta mos im bu í dos da von ta de de cor ri gi-las e que 
o Pre si den te da Re pú bli ca de mons tra boa von ta de.
Ci tei-lhe o exem plo: Nes te mo men to, meu caro jo vem,
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o Pre si den te Re pú bli ca está re u ni do com to dos os
Go ver na do res do Bra sil, bus can do so lu ções para a
Pre vi dên cia So ci al, dis cu tin do se os ina ti vos de vem
ou não ser ta xa dos, se de ve mos ou não res pe i tar os
di re i tos ad qui ri dos. Então ele me per gun tou: “Se na-
dor, é jus to dar e de po is ti rar?” Res pon di-lhe: Quem é
que está di zen do que vai acon te cer isso? Eu, por
exem plo, te nho ou tra opi nião. De fen do que a lei não
pode re tro a gir, que os di re i tos ad qui ri dos pre ci sam
ser pre ser va dos. Entre tan to, cre io que há mu i ta in jus-
ti ça, mu i to pen du ri ca lho na Pre vi dên cia. A lei deve ser 
fe i ta para vi go rar na data da sua pu bli ca ção. E nós te -
mos mu i ta co i sa a con ser tar. Mas ele acres cen ta va:
“Se isso é tão ób vio, se é pre ce i to cons ti tu ci o nal, por
que se dis cu te?” Ao que lhe res pon di: Por que de mo-
cra cia é re gi me de dis cus são, é re gi me das con tra di-
ções, é o re gi me do con tra di tó rio. É por isso que a sua
alma, car re ga da de so nhos, às ve zes, fica as sim tão
ei va da des se pes si mis mo  já ma ni fes to com tão pou -
ca ida de. Dis se-lhe, ain da: Va mos con fi ar! Este é um
gran de mo men to des te País. 

Mas co me cei a me di tar e che guei à con clu são
de que o jo vem ti nha ra zão. Nun ca, em mo men to al -
gum, pre sen ci a mos tan tas con tra di ções na vida dos
po vos. Já não digo na vida da po lí ti ca bra si le i ra, mas
na vida dos po vos do mun do in te i ro.

É ver da de, ele não en trou no as sun to da re for-
ma tri bu tá ria, mas eu de ve ria ter fa la do do gran de
con fli to de in te res ses, que era tão gran de que o Pre si-
den te Lula, na que la hora, es ta va re u ni do com os 27
Go ver na do res, por que nem to dos con cor dam com a
mu dan ça do ICMS: se deve ser co bra do na ori gem ou
no des ti no. Os ri cos, aque les que pro du zem, que rem
que seja co bra do na ori gem, que rem se be ne fi ci ar,
mas os mais po bres não po dem con ti nu ar so fren do,
não po dem mes mo, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res.
Se a luta para evi tar a de si gual da de re gi o nal é ob je ti-
vo na ci o nal per ma nen te, pre vis to na Cons ti tu i ção bra -
si le i ra, te mos de en con trar uma ma ne i ra de fa zer uma 
re for ma tri bu tá ria que be ne fi cie toda a Na ção.

É esse o ob je ti vo, a dis pu ta e a dis cus são, é isso 
que te mos de re sol ver, Po der Exe cu ti vo e o Po der Le -
gis la ti vo jun tos. Te mos de tra ba lhar em har mo nia,
com a com pre en são de que cada um tem de ce der
um pou co, para que se che gue a um en ten di men to e
se re a li ze uma re for ma tri bu tá ria equâ ni me, que não
pre ju di que Esta dos e Mu ni cí pi os; que, ao con trá rio,
re pre sen te, tan to quan to pos sí vel, esse sen ti men to
de fa zer jus ti ça e de eli mi nar as van ta gens que os ri -
cos le vam so bre os po bres.

Gos ta ria eu de ter dito ao jo vem, se ti vés se mos
dis cu ti do a re for ma tri bu tá ria, que é mu i to fá cil fa lar,

por exem plo, que pre ci sa mos eli mi nar es ses in cen ti-
vos exa ge ra dos, essa guer ra fis cal que exis te en tre os 
Esta dos. Mas como fa zer os Esta dos po bres se de-
sen vol ve rem se ain da não con se gui mos cons tru ir uma 
po lí ti ca de de sen vol vi men to que atin ja por igual to das
as re giões e que be ne fi cie o Nor te, o Nor des te e o
Cen tro-Oes te, que são as re giões mais ne ces si ta das
do País? Se não en con trar mos uma po lí ti ca de de sen-
vol vi men to para evi tar os de se qui lí bri os re gi o na is, não 
te nho dú vi da de que re for ma tri bu tá ria al gu ma al can-
ça rá o ob je ti vo ma i or de me lho rar o sis te ma pro du ti vo
no Bra sil, de fa zer jus ti ça aos con tri bu in tes, fa zer jus ti-
ça àque les que con tri bu em e, so bre tu do, aju dam a
dis tri bu ir me lhor a ri que za que exis te nes te País.

Sr. Pre si den te, a con ver sa com esse jo vem, jo -
vem so nha dor, ten tan do o ves ti bu lar, ani mou-me, por -
que está pro va do que a ci da da nia tem me lho ra do
nes te País. Embo ra ele se mos tras se des cren te com
a po lí ti ca, dis cu tia po lí ti ca com base, fa zia in da ga-
ções que um Se na dor da Re pú bli ca não sa be ria dar
res pos ta.

Por tan to, dá-me von ta de, nes ta hora, de fa zer
um ape lo aos Par ti dos po lí ti cos e ao Con gres so Na ci-
o nal. Se olhar mos as con tra di ções exis ten tes nos Par -
ti dos po lí ti cos e fi car mos dis cu tin do, nes ta Casa, o
que os po lí ti cos pre ga vam on tem e aqui lo que pre gam
hoje, por cer to não che ga re mos ao ob je ti vo de fa zer
uma Na ção mais jus ta e mais hu ma na. Cum pre cer rar
fi le i ras, nes ta hora, em tor no dos ob je ti vos que pos-
sam me lho rar a qua li da de de vida do nos so povo, de
nos sa gen te. Não adi an ta fi car lem bran do o pas sa do.

Em jor na is des sa úl ti ma se ma na, li que o úni co
pre si den te de mo crá ti co que não men ci o nou o pas-
sa do, que não cul pou o seu an te ces sor, foi Ge or ge
Was hing ton, com cer te za por que foi o pri me i ro pre-
si den te dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te.

Por tan to, o meu ape lo, ao nar rar a con ver sa
que man ti ve com esse jo vem, é no sen ti do de que
ca mi nhe mos, ime di a ta men te, na bus ca de so lu ções
pos sí ve is para o Bra sil, por que o povo bra si le i ro
está che io de es pe ran ças, está en vol to numa au réo-
la que con fia se trans for me em re a li da de.

Acre di to nos ob je ti vos do Pre si den te da Re pú-
bli ca, sim; que há o pro pó si to fir me de me lho rar a
qua li da de de vida da nos sa po pu la ção. Não é à toa,
Sr. Pre si den te, que mu i tos que an tes com ba ti am co -
lo quem es sas mes mas idéi as em prá ti ca. Vou con-
de nar o que é me lhor para o Bra sil? Por que não
pros se guir nes sa po lí ti ca eco nô mi ca se é o úni co
ca mi nho? Então, apon tem ou tro me lhor, para que as 
co i sas acon te çam no nos so Bra sil.
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Pos so dar a im pres são de que sou a fa vor de ju -
ros al tos. Não sou, mas não que ro que aque les que
an tes cri ti ca vam os ju ros al tos se jam com ba ti dos por -
que hoje pra ti cam ou es tão pra ti can do, ain da, a mes -
ma po lí ti ca eco nô mi ca de al guns me ses ou do go ver-
no pas sa do.

Apro ve i te mos essa boa von ta de e essa opor tu-
ni da de de mo crá ti ca para nos re u nir e re sol ver ime di a-
ta men te os pro ble mas. Va mos es ta be le cer os pon tos
con sen su a is e votá-los. Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res. Se de mo rar mos para fa zer tudo de uma vez,
te nho re ce io de que não fa re mos nada, além de frus -
trar mos a po pu la ção bra si le i ra. Le va re mos o povo
bra si le i ro ao des cré di to e à de ses pe ran ça com a clas -
se po lí ti ca. Cer ta men te, não é esse o nos so ob je ti vo.

O Sr. Ga ri bal di Alves (PMDB – RN) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Ga ri bal di Alves (PMDB – RN) – Se na dor
Ra mez Te bet, ou via o dis cur so de V. Exª, uma ver da-
de i ra apo lo gia à ju ven tu de, em que dis cor re so bre
sua con ver sa com um jo vem de 17 anos pre o cu pa do
com os des ti nos da Na ção. Admi ro essa ju ven tu de
tan to quan to a V. Exª. Mas, pela sen si bi li da de e a ca -
pa ci da de de não ape nas es cu tar, mas tam bém de in -
ter pre tar o que pen sa a nos sa ju ven tu de, V. Exª co lo-
ca a ques tão na ci o nal aci ma dos Par ti dos. Cre io que
a si tu a ção está mar chan do para um gran de con sen so
na ci o nal que não só con si de ra um apo io aci ma dos
Par ti dos, ou num apo io de to dos em fa vor des sas re -
for mas. Eu que ria lem brar o ob je to do iní cio de seu
dis cur so, ou seja, esse con sen so dos Go ver na do res.
Go ver na do res per ten cen tes aos mais di ver sos Par ti-
dos de i xa ram, na Gran ja do Tor to, uma ma ni fes ta ção
de apo io às re for mas que se rão en ca mi nha das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca. Mas, o mais im por tan te,
para mim que fui Go ver na dor, não foi essa ma ni fes ta-
ção so men te, mas o fato de que S. Exªs de i xa ram de
lado seus ple i tos, quan do, numa re u nião como essa,
é co mum apre sen ta rem-nos. Re al men te, os ple i tos
fo ram en ca mi nha dos, mas ce de ram es pa ço pe ran te o 
gran de cla mor na ci o nal pe las re for mas. Mu i to obri ga-
do a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se na dor
Ga ri bal di Alves, pos so en cer rar meu dis cur so com o
apar te de V. Exª, por que V. Exª já pas sou por esta
Casa e já go ver nou um Esta do, en tão já sen tiu, e sen-
te, as di fi cul da des de uma ad mi nis tra ção e co nhe ce o
Bra sil.

Agra de ço a V. Exa pelo apar te. Re al men te é isso 
mes mo. Mas, quan do ci tei o diá lo go com o jo vem, é

por que vi na que la alma ju ve nil um to tal de sin te res se.
Jo vem que não per ten ce a Par ti do ne nhum, que ape -
nas fa zia in da ga ções, as mes mas que es tão fa zen do
os ho mens co muns des te País. O jo vem fa la va com
ide a lis mo, com pu re za. Ele não fa la va, não in da ga va
com in te res se ne nhum, a não ser o de sa ber das co i-
sas, a não ser o de mos trar o seu in con for mis mo di an-
te de in jus ti ças re i nan tes no País e no mun do, da sua
von ta de de vi ver em uma Pá tria me lhor.

Esta mos aqui para quê? Se que re mos cons tru ir
uma Pá tria me lhor, te mos que fa zer o que V. Ex.ª in -
ter pre tou no meu dis cur so, ou seja, co lo car os in te-
res ses na ci o na is aci ma dos par ti dá ri os e de qua is-
quer ou tros in te res ses. To da via, de ve mos en con trar,
se gun do meu pon to de vis ta, aque les pon tos de con -
sen so e votá-los ime di a ta men te, por que a Na ção está 
es pe ran ço sa e can sa da de es pe rar.

Te nho medo da de ses pe ran ça. Esse é o meu
gran de re ce io. Pen so que as men sa gens de vem che -
gar ao Con gres so Na ci o nal o mais ra pi da men te pos -
sí vel. E, na qui lo que for con sen so, va mos vo tar ime di-
a ta men te, para po de mos aju dar o povo bra si le i ro a ter 
âni mo, es pe ran ça e a con ti nu ar so nhan do com uma
Pá tria me lhor, mais jus ta e mais hu ma na.

Isso é o que pen so, Se na dor Ga ri bal di Alves. E
es tou con ven ci do de que é isso que pen sa o jo vem
sem in te res se ne nhum, o jo vem que não com pre en de
essa guer ra que está ame a çan do o mun do e que
pode pre ju di car os ou tros pa í ses. Ele ini ci ou o diá lo go
por aí, para, de po is, fa zer in da ga ções a res pe i to do
nos so Bra sil. E pude di zer a esse jo vem. To ma ra que
ele te nha vol ta do à sua casa com o pen sa men to mu -
da do. Che gou e con ver sa va co mi go, des cren te da po -
lí ti ca e dos po lí ti cos. Dei exem plos a ele, co me çan do
pela pró pria na ção nor te-ame ri ca na. Per gun tei-lhe:
se o Pre si den te dos Esta dos Uni dos fos se ou tro que
não o Bush, o mun do es ta ria ame a ça do? Veja você o
va lor da po lí ti ca. Veja você, meu caro jo vem, o va lor
do voto. Veja como é im por tan te a es co lha de re pre-
sen tan tes, como é im por tan te que eles não fa lhem
para com a Na ção bra si le i ra. É im por tan te tam bém
que os re pre sen tan tes do mun do não fa lhem para
com sua mis são, por que os pou cos ri cos do mun do
têm que aju dar os mi lha res de po bres des te mun do.

Era só isso o que ti nha a di zer. Re pi to, Sr. Pre si-
den te José Sar ney, pois V. Exª não se en con tra va
aqui, vim a esta tri bu na qua se que des pre pa ra do.
Apro ve i tei esta se gun da-fe i ra e vim aqui por que sen ti
este im pul so. No ins tan te em que Arthur Vir gí lio fa la-
va, esse gran de ama zo nen se, aqui co mi go me lem -
bra va de um diá lo go que, nes se fim de se ma na, tra vei
com um jo vem con ter râ neo que aqui es te ve. Embo ra
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não che gás se mos en trar, le vei-o ao Me mo ri al de Jus -
ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra, tal vez ele te nha vol ta do
para lá hoje, dis se a ele: Este ho mem acre di tou. Este
ho mem foi um gran de es ta dis ta. Este ho mem cons tru-
iu uma ca pi tal. Dom Bos co pro fe ti zou, JK fez. Fez por -
que so nhou. Fez por que acre di tou. Fez por que ti nha
fé. Fez por que ti nha sen ti men to de bra si li da de. Foi as -
sim que en cer rei o papo com aque le jo vem. E es pe ro
que ele hoje te nha a opor tu ni da de de vi si tar o Me mo-
ri al JK e pas se a acre di tar mais no Bra sil.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ra mez Te-
bet, 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) – Como
pró xi mo ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain -
da no fi nal da úl ti ma Ses são Le gis la ti va, no mês de
de zem bro, dei co nhe ci men to à Casa dos re sul ta dos
de uma vi a gem que o en tão Go ver na dor Si que i ra
Cam pos, do Esta do do To can tins, re a li zou, jun ta men-
te com o Go ver na dor ele i to, Mar ce lo Mi ran da, com di -
ver sos pre si den tes de fe de ra ções, sin di ca tos e o Pre -
si den te da Va lec, res pon sá vel pela cons tru ção da
Fer ro via Nor te-Sul, com des ti no ao Ja pão. Lá, Sr. Pre -
si den te, o Go ver na dor Si que i ra Cam pos apre sen tou
às ins ti tu i ções fi nan ce i ras da que le país o jo vem Go-
ver na dor Mar ce lo Mi ran da, mas, mais im por tan te que 
isso, Sr. Pre si den te, uma im por tan te re u nião foi re a li-
za da acer ca da obra da Fer ro via Nor te-Sul e de seu fi -
nan ci a men to.

O Go ver no ja po nês já vem dan do uma gran de
con tri bu i ção para a pro du ção do nos so cer ra do, quan -
do de ci diu fi nan ci ar e apo i ar o Pro gra ma de De sen vol-
vi men to dos Cer ra dos Bra si le i ros, o Pro de cer. Te mos
o Pro de cer em Pa ra ca tu, na Ba hia, em Bar re i ras, na
Ba hia, e tam bém no nos so To can tins, na ci da de de
Pe dro Afon so. E uma gran de área de soja vem sen do
plan ta da no Pro de cer nº 3, na ci da de de Pe dro Afon-
so, o que re vi ta li zou toda a eco no mia da nos sa re gião.
Por tan to, os es tu dos do Go ver no ja po nês acer ca do
cer ra do bra si le i ro es tão adi an ta dos, e o fi nan ci a men to
é bas tan te opor tu no e im por tan te para as re giões
como a nos sa re gião do Esta do de To can tins.

Pois bem, Sr. Pre si den te, logo após essa im por-
tan te vi si ta re a li za da ao Ja pão, o con se lho do Ja pan

Bank for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on, re u ni do, de ci-
diu en vi ar ao Bra sil uma mis são. Este foi as sun to de
um dis cur so que fiz se ma na pas sa da nes ta Casa,
pelo qual eu pe dia ao Go ver no Fe de ral que vol tas se
os seus olhos para a im por tan te obra que é a Fer ro via
Nor te-Sul. Tive o pra zer, Sr. Pre si den te, de di zer que
essa obra foi fru to do co nhe ci men to que V. Exª tem do
Bra sil. Sem dú vi da ne nhu ma, Sr. Pre si den te José
Sar ney, essa foi uma das mais im por tan tes mar cas do 
Go ver no de V. Exª para este País, uma obra que não
pode ser ca rac te ri za da de re gi o nal, uma obra que in -
te res sas se ao Ma ra nhão, ao To can tins ou ao Cen-
tro-Oes te bra si le i ro. Não, Sr. Pre si den te. Mas, re cor-
do-me, Sr. Pre si den te, do quan to foi dura a im pren sa.
Mu i tos dos ana lis tas, dos ar ti cu lis tas, cer ta men te
sem co nhe cer com pro fun di da de a im por tân cia da
Fer ro via Nor te-Sul, che ga ram a di zer que era a fer ro-
via que li ga va nada a lu gar ne nhum; a fer ro via que foi
mo ti vo de pro gra mas hu mo rís ti cos, de brin ca de i ras,
de char ges, mas que, atra vés dos tem pos, de po is de
mu i tos anos pa ra li sa da, mos trou-se como a mais im -
por tan te obra para a ar ti cu la ção da pro du ção na ci o-
nal com os mer ca dos con su mi do res. O Bra sil paga
um alto pre ço em fun ção dos al tos cus tos do trans-
por te ro do viá rio. É, sem dú vi da ne nhu ma, um dos
itens mais ca ros do tal “cus to Bra sil”.

Sr. Pre si den te, na Ro do via Be lém-Bra sí lia te mos
o eixo ma i or da eco no mia to can ti nen se. O des gas te e
o aban do no das ro do vi as fe de ra is tra zem gran des
pre ju í zos ao Esta do do To can tins, ao sul do Ma ra-
nhão, ao Pará, a to das es sas re giões que são pro du-
to ras, mas dis tan tes dos gran des cen tros co mer ci a is.
Aque les que es tão pro du zin do têm mu i tos pre ju í zos.
Por tan to, é um so nho do nos so Esta do e des te País a 
con clu são das obras da Fer ro via Nor te-Sul.

Pois bem, Sr. Pre si den te, após a pro fí cua vi a-
gem do Go ver na dor Si que i ra Cam pos e do Go ver na-
dor ele i to Mar ce lo Mi ran da ao Ja pão, onde fo ram vi si-
ta das ins ti tu i ções fi nan ce i ras como a Ja pan Bank for 
Inter na ti o nal Cor po ra ti on, ha ve rá nes ta pró xi ma
quar ta-fe i ra uma re u nião no es cri tó rio da Va lec, no
Rio de Ja ne i ro, com téc ni cos do Mi nis té rio dos Trans-
por tes e com a Di re to ria da Va lec, res pon sá vel pe las
obras da Fer ro via Nor te-Sul. Essa re u nião tem por ob -
je ti vo re ce ber os téc ni cos do Ja pan Bank for Inter -
na ti o nal Cor po ra ti on, para dis cu tir o fi nan ci a men to
de US$340 mi lhões a se rem in ves ti dos na fer ro via.
Se gun do os as ses so res da Va lec, du ran te a re u nião
que será re a li za da no es cri tó rio da em pre sa no Rio de 
Ja ne i ro, co me ça rão a ser de fi ni dos os pa râ me tros do
fi nan ci a men to que irão per mi tir o pros se gui men to da
fer ro via, ga ran tin do a cons tru ção de mais de 330 qui -
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lô me tros de tre cho, exa ta men te no nor te do meu
Esta do, na re gião do Bico do Pa pa ga io, logo após a
ci da de de Agui ar nó po lis. Estão ali os pri me i ros qui lô-
me tros da Fer ro via Nor te-Sul.

Sr. Pre si den te, essa fer ro via já foi dis cu ti da em
fó runs in ter na ci o na is, em Nova Ior que, no Ja pão e em 
ou tros gran des cen tros mun di a is. Nin guém ques ti o na
a vi a bi li da de da obra, nin guém ques ti o na a im por tân-
cia da obra. E a ban ca da dos Par la men ta res do Esta -
do do To can tins vem, anu al men te, con sig nan do re-
cur sos que po de ri am es tar sen do di ri gi dos para os
co fres do Te sou ro Esta du al, para im por tan tes obras,
já que o To can tins tem uma ca rên cia enor me de in-
fra-es tru tu ra, pois é o mais novo Esta do da Fe de ra-
ção. Anu al men te, as três ma i o res emen das da ban ca-
da do Esta do do To can tins, dos Par la men ta res que a
in te gram, são des ti na das às obras fe de ra is: a eclu sa
no rio To can tins, na Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães; a 
pró pria Fer ro via Nor te-Sul; e as es tra das fe de ra is.

Po de ria pa re cer até um con tra-sen so que os Par -
la men ta res de um Esta do hu mil de, ain da con si de ra do
po bre, o mais novo Esta do da Fe de ra ção, se re ú nam e 
di re ci o nem suas prin ci pa is emen das a uma obra fe de-
ral. Foi por isso que vim à tri bu na, na se ma na pas sa da,
para pe dir ao Go ver no Fe de ral que ti ves se sen si bi li da-
de, den tro de uma sé rie de con tin gen ci o na men tos fe i-
tos, que não de i xas se de olhar de ma ne i ra bas tan te es -
pe ci al para duas obras im por tan tes: prin ci pal men te a
obra da eclu sa, que per mi ti rá a na ve ga ção de mais de
700 qui lô me tros no rio To can tins; e a obra da Fer ro via
Nor te-Sul. São obras em an da men to.

Sr. Pre si den te, este País já co nhe ce a amar ga
ex pe riên cia e o pre ju í zo de obras pa ra li sa das. Aliás,
apro ve i to para re a fir mar, des ta tri bu na, o que dis se o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, quan do da sua
vi si ta ain da em cam pa nha ao ter ri tó rio to can ti nen se.
Dis se o Pre si den te, en tão can di da to: “A pior obra é a
obra pa ra li sa da”. O Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va fez al guns com pro mis sos com o nos so Esta do: o
com pro mis so com a re cu pe ra ção da ro do via Be-
lém-Bra sí lia; o com pro mis so com a con ti nu i da de das
obras da Fer ro via Nor te-Sul; e o com pro mis so com as 
obras da eclu sa do rio To can tins.

Por tan to, Sr. Pre si den te, se exis tem re cur sos or-
ça men tá ri os, se os téc ni cos ja po ne ses, num pe río do
de cri se em que os ris cos de em prés ti mos para o Bra -
sil e para ou tras na ções sem pre se ele vam, pois o cré -
di to se res trin ge em fun ção dos pe río dos de guer ras
anun ci a das, e se o ban co ja po nês, o JBIC, en via uma
mis são ao nos so País, ace nan do com a pos si bi li da de
de fi nan ci ar US$340 mi lhões para a Fer ro via Nor-
te-Sul, não será por de sin te res se do Go ver no Fe de-

ral, nem da nos sa ban ca da ou do Go ver no Esta du al,
que essa obra não se re a li za rá.Esta re mos, sim, sem -
pre de mons tran do a im por tân cia des sa obra, a im por-
tân cia de a ela ser dada con ti nu i da de e prin ci pal men-
te re lem bran do os enor mes pre ju í zos à pro du ção na -
ci o nal e à pró pria Na ção bra si le i ra pelo tem po de pa -
ra li sa ção des sa obra. 

Sr. Pre si den te, foi mu i to di fí cil a sua re to ma da.
Du ran te mu i tos anos, viam-se ape nas os pi la res so -
bre o rio Tocan tins, na di vi sa do Esta do do Ma ra nhão
com o Esta do do To can tins. A pon te fi cou pron ta; já
es ta mos com os pri me i ros 40 qui lô me tros cons tru í-
dos den tro do ter ri tó rio to can ti nen se.

Ago ra, com a vi si ta dos exe cu ti vos ja po ne ses
nes ta quar ta-fe i ra e a im por tan te re u nião que está
sen do re a li za da no es cri tó rio da Va lec, ela tam bém foi 
ob je to de um en con tro da ban ca da do To can tins no
Con gres so Na ci o nal – os oito De pu ta dos Fe de ra is e
os três Se na do res. Acom pa nha dos do Go ver na dor
Mar ce lo Mi ran da, fo mos ao Mi nis tro da Fa zen da para
mos trar a S. Exª que essa era uma pri o ri da de da nos -
sa ban ca da. Na opor tu ni da de, eu di zia ao Sr. Mi nis tro
que ti ves se mu i to cu i da do com a mu dan ça de Pre si-
den te da Va lec, que é o Sr. Luiz Ra i mun do, e que nós,
os onze Par la men ta res to can ti nen ses, em hi pó te se
ne nhu ma, iría mos dis cu tir so bre no me a ção de téc ni-
cos e car gos de qual quer na tu re za. Mas no mo men to
em que se anun ci a va a vi si ta de um im por tan te ban co
de um país con ser va dor, mas um tan to quan to par ce i-
ro do Bra sil... Con ser va dor por que to dos sa bem o
quan to é di fí cil a apro va ção, o an da men to e a as si na-
tu ra de em prés ti mos e fi nan ci a men tos por par te do
Go ver no ja po nês. Eles o fa zem, mas di an te de mi nu-
ci o sa ava li a ção e cri té ri os rí gi dos. Por isso, o Esta do
do To can tins vem se apre sen tan do como um dos ma i-
o res par ce i ros do Exim bank e do pró prio JBIC. Du ran-
te os úl ti mos oito anos do Go ver no Fer nan do Hen ri-
que, le va mos mu i to a sé rio to das as ne go ci a ções pro -
ce di das com o Go ver no ja po nês e suas ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras.

Por tan to, Sr. Pre si den te, que ro crer que o Go-
ver no Fe de ral es ta rá sen sí vel, aten to e que deva
man ter o Dr. Luiz Ra i mun do na Pre si dên cia da Va lec,
e que seja tão al vis sa re i ra quan to foi a vi si ta do nos so
Go ver na dor ele i to ao Ja pão, o que já está tra zen do
seus pri me i ros re sul ta dos com a vi si ta des sa im por-
tan te mis são do JBIC. 

Qu e ro dar as boas-vin das a essa mis são, di zer
que o povo to can ti nen se es pe ra, jun ta men te com os
go i a nos, ma ra nhen ses e bra si le i ros – já que essa não 
é uma obra re gi o nal –, que des sa mis são se jam con -
clu í dos os es tu dos que per mi tam ao Go ver no bra si le i-
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ro con tra tar o fi nan ci a men to de US$340 mi lhões e dar 
con ti nu i da de às obras da Fer ro via Nor te-Sul para que 
este País pos sa efe ti va men te di mi nu ir os cus tos da
sua pro du ção e, aci ma de tudo, pro pi ci ar as me lho res
con di ções para tudo o que é pro du zi do em ter ri tó rio
to can ti nen se e tam bém em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor He rá cli to For tes.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 25, DE 2002

Dis põe so bre a pro pa gan da co mer-
ci al de ali men tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pro pa gan da co mer ci al de ali men tos

rege-se pe las se guin tes res tri ções:
I – so men te é per mi ti da nas emis so ras de rá dio

e te le vi são no ho rá rio com pre en di do en tre as vin te e
uma e as seis ho ras;

II – é pro i bi da:
a) por meio ele trô ni co, in clu si ve in ter net;
b) na for ma fixa ou mó vel em es tá dio, pis ta, pal -

co ou lo cal si mi lar;
c) na for ma de pro pa gan da in di re ta con tra ta da,

tam bém de no mi na da mer chan di sing, nos pro gra-
mas de rá dio e te le vi são, pro du zi dos ou não no País,
em qual quer ho rá rio.

Art. 2º A pro pa gan da co mer ci al de ali men tos de -
ve rá ajus tar-se aos se guin tes prin cí pi os:

I – não em pre gar im pe ra ti vos que in du zam di re-
ta men te ao con su mo;

II – não su ge rir o con su mo exa ge ra do;
III – não atri bu ir ao pro du to pro pri e da des nu tri ci-

o na is ou ou tras não com pro va das ci en ti fi ca men te;
IV – não in clu ir a par ti ci pa ção de cri an ças ou

ado les cen tes.
Art. 3º A pro pa gan da ou co mer ci al de ali men tos

con te rá, nos me i os de co mu ni ca ção e em fun ção de
suas ca rac te rís ti cas, ad ver tên cia fa la da e es cri ta, so -
bre os ris cos de cor ren tes do con su mo ex ces si vo, se -
gun do fra ses es ta be le ci das pelo Mi nis té rio da Sa ú de,
usa das se qüen ci al men te, de for ma si mul tâ nea ou ro -
ta ti va.

§ 1º Os gru pos de ali men tos que obri ga to ri a-
men te te rão sua pro pa gan da al can ça da pelo dis pos to
no ca put se rão de ter mi na dos pelo Po der Exe cu ti vo e

sua lis ta gem pu bli ca da e re vi sa da a, pelo me nos,
cada dois anos.

§ 2º As em ba la gens de ali men tos de que tra ta o
§ 1º e o ma te ri al de pro pa gan da con te rão a ad ver tên-
cia de que tra ta o ca put acom pa nha da de ima gens ou 
fi gu ras que ilus trem o sen ti do da men sa gem.

Art. 4º Apli cam-se ao in fra tor des ta lei, sem pre -
ju í zo de ou tras pe na li da des pre vis tas na le gis la ção
em vi gor, es pe ci al men te no Có di go de De fe sa do
Con su mi dor e na Le gis la ção de Te le co mu ni ca ções,
as se guin tes san ções:

I – ad ver tên cia;
II – sus pen são, no ve í cu lo de di vul ga ção da pu -

bli ci da de, de qual quer ou tra pro pa gan da do pro du to,
por pra zo de até trin ta dias;

III – obri ga to ri e da de de ve i cu la ção de re ti fi ca-
ção ou es cla re ci men to para com pen sar pro pa gan da
dis tor ci da ou de má-fé;

IV – mul ta, de cin co mil re a is a cem mil re a is,
apli ca da con for me a ca pa ci da de eco nô mi ca do in fra-
tor

V – sus pen são da pro gra ma ção da emis so ra de
rá dio e te le vi são, pelo tem po de dez mi nu tos, por
cada mi nu to ou fra ção de du ra ção da pro pa gan da
trans mi ti da em de sa cor do com esta lei, ob ser van-
do-se o mes mo ho rá rio.

§ 1º As san ções pre vis tas nes te ar ti go po de rão
ser apli ca das gra da ti va men te e, na re in ci dên cia, cu -
mu la ti va men te, de acor do com as es pe ci fi ci da des do
in fra tor.

§ 2º Em qual quer caso, a peça pu bli ci tá ria fica
de fi ni ti va men te ve ta da.

§ 3º Con si de ra-se in fra tor, para efe i tos des ta lei,
toda e qual quer pes soa na tu ral ou ju rí di ca que, de for -
ma di re ta ou in di re ta, seja res pon sá vel pela di vul ga-
ção da peça pu bli ci tá ria ou pelo res pec ti vo ve í cu lo de
co mu ni ca ção.

§ 4º Com pe te à au to ri da de sa ni tá ria mu ni ci pal
apli car as san ções pre vis tas nes te ar ti go, na for ma do 
art. 12 da Lei nº 6.437, de 20 de agos to de 1977, res -
sal va da a com pe tên cia ex clu si va ou con cor ren te da
Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria e do Mi nis té-
rio das Co mu ni ca ções.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor em cen to e oi ten ta
dias a con tar da data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Cres ce, de for ma acen tu a da, no Bra sil, o nú me-
ro de pes so as que so frem de obe si da de – dis túr bio do 
me ta bo lis mo ener gé ti co que leva a um ga nho ex ces-
si vo de gor du ra cor po ral.
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Des de os anos 80, as es ta tís ti cas in di cam que o
con tin gen te de obe sos su pe ra o de des nu tri dos, no
País. A obe si da de, por sua ve lo ci da de de ex pan são
em nos sa so ci e da de, já é con si de ra da um sé rio pro -
ble ma de sa ú de pú bli ca, pois se faz acom pa nhar de
múl ti plas com pli ca ções que com pro me tem a sa ú de
dos in di ví du os. Entre as com pli ca ções mais co muns
es tão a hi per ten são ar te ri al, o di a be tes, as dis li pi de-
mi as (au men to de co les te rol e tri gli cé ri des, en tre ou -
tros, que in ten si fi cam o ris co para in far to do mi o cár dio
e is que mia ce re bral), as al te ra ções os te o mus cu la res
e o in cre men to da in ci dên cia de al guns ti pos de cân -
cer e dos ín di ces de mor ta li da de.

No que con cer ne es pe ci fi ca men te à obe si da de
in fan til, as es ta tís ti cas in di cam que ela au men tou cin -
co ve zes nos úl ti mos vin te anos, no País, e é um pro -
ble ma que já atin ge cer ca de 10% das cri an ças bra si-
le i ras. Le van ta men tos efe tu a dos em todo o mun do,
apon tam que a cri an ça obe sa tem de 50 a 70% de
chan ce de ser um adul to obe so.

A so ci e da de mo der na, cada dia mais au to ma ti-
za da, cri ou um am bi en te par ti cu lar men te pro pí cio à
ge ra ção de in di ví du os obe sos, pois são gran des tan to
a ofer ta de ali men tos hi per ca ló ri cos quan to o in cen ti-
vo ao se den ta ris mo.

Se gun do o Dr. Na ta ni el Vi u nis ki, pe di a tra, mem -
bro da Asso ci a ção Bra si le i ra para o Estu do da Obe si-
da de (ABESO), au tor do li vro Obe si da de Infan til, a
pro i bi ção de anún ci os de ali men tos du ran te os ho rá ri-
os de pro gra ma ção in fan til aju da ria a di mi nu ir os ín di-
ces da obe si da de nes sa fa i xa etá ria, por que um dos
prin ci pa is de ter mi nan tes da obe si da de in fan til é o se -
den ta ris mo, que im pli ca na per ma nên cia em fren te à
IV por vá ri as ho ras, sob a in fluên cia de pro pa gan das
— fa tor que afe ta de ma ne i ra mu i to di re ta o modo de
vida e os há bi tos ali men ta res, vis to que co mer ci a is
en co ra jam o con su mo de de ter mi na dos ali men tos,
apre sen tan do-os como sa u dá ve is ou gos to sos, quan -
do, na re a li da de, es ses pro du tos, além de te rem va lor
nu tri ti vo re du zi do, têm alta con cen tra ção ca ló ri ca, de-
vi do a gran des quan ti da des de gor du ra sa tu ra da, co -
les te rol e açú car.

A for ma ção dos há bi tos ali men ta res tem iní cio
na in fân cia. Os cos tu mes, bons ou ru ins, ad qui ri dos
nes ta fase ten dem a ser man ti dos ao lon go de toda a
vida. Por tan to, a aqui si ção de há bi tos ali men ta res não 
sa u dá ve is pe las cri an ças pode acar re tar não ape nas
o so bre pe so nes sa fa i xa etá ria, como tam bém a pre -
va lên cia da obe si da de na po pu la ção bra si le i ra adul ta.

Se gun do os es pe ci a lis tas em ali men ta ção e nu -
tri ção, as in dús tri as de ali men tos, apro ve i tan do-se da
fre qüên cia e do tem po ex ces si vo com que as cri an ças

as sis tem à IV, in ves tem na ve i cu la ção de pro pa gan-
das de ali men tos para su ge rir e in cen ti var o con su mo
de pro du tos ali men tí ci os e con cen tram ma ci ça men te
sua ver ba pu bli ci tá ria em te le vi são.

Ten do em vis ta que o Bra sil não pos sui uma le -
gis la ção es pe ci fi ca de re gu la men ta ção de pro pa gan-
da co mer ci al de ali men tos, como já se faz em mu i tos
ou tros pa í ses, e pre o cu pa do com o ace le ra do cres ci-
men to da obe si da de in fan til no País, sub me to à apre -
ci a ção dos no bres co le gas a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na.

LEGISLAÇÃO CITADA

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.

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.

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 26, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 986, de 21 de 
ou tu bro de 1969, para pro i bir a atri bu i ção
de des ta que às de cla ra ções de qua li da-
des e de ca rac te rís ti cas nu tri ti vas, tan to
nas em ba la gens quan to na pu bli ci da de
de ali men tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 do De cre to-Lei nº 986, de 21 de

ou tu bro de 1969, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

Art. 20. As de cla ra ções de qua li da des ou ca rac-
te rís ti cas nu tri ti vas de um ali men to:

I – só po de rão ser men ci o na das na ro tu la gem
em con so nân cia com a clas si fi ca ção cons tan te do
res pec ti vo pa drão de iden ti da de e qua li da de;

II – fi ca rão con ti das ex clu si va men te no es pa ço
re ser va do à ro tu la gem nu tri ci o nal obri ga tó ria e se rão
es cri tas em ca rac te res com o mes mo ta ma nho atri bu-
í do às de ma is in for ma ções ali exis ten tes;

III – não po de rão re ce ber qual quer des ta que
pro mo ci o nal.(NR)
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Como ocor re em vá ri os ou tros as pec tos, o Bra -
sil é um país pa ra do xal tam bém no que diz res pe i to à
área nu tri ci o nal.

De um lado, a des nu tri ção con ti nua a cons ti tu ir
um gra ve pro ble ma de sa ú de pú bli ca no País, pois os
nú me ros de mons tram que, em 1996 (da dos mais re -
cen tes dis po ní ve is em âm bi to na ci o nal), o pro ble ma
atin gia 10,5% das cri an ças me no res de cin co anos
(cri an ças com dé fi cit de al tu ra para a ida de), o que
cons ti tui ain da um per cen tu al bas tan te ele va do, em -
bo ra te nha ha vi do uma que da de 33% nes se va lor em 
re la ção ao ín di ce de 1989 (15,7%).

Po rém, a ca rên cia nu tri ci o nal no Bra sil vai mu i to
além da alta in ci dên cia de des nu tri ção. Se gun do da -
dos do Mi nis té rio da Sa ú de, a ane mia fer ro pri va é o
pro ble ma de ma i or mag ni tu de no País e atin ge 50%
das cri an ças me no res de dois anos e 35% das ges -
tan tes. Além dis so, es ses da dos in di cam que a de fi-
ciên cia de vi ta mi na A é pro ble ma en dê mi co em gran -
des áre as das re giões Nor des te e Nor te e em bol sões
de po bre za da re gião Su des te e que a ca rên cia de
iodo ain da é pre va len te em áre as do Cen tro-Oes te e
da Ama zô nia Le gal não abas te ci das por sal io da do.

De ou tro lado, em con vi vên cia com esse qua dro
ca ren ci al, ob ser va-se evo lu ção epi dê mi ca da obe si-
da de e das dis li pi de mi as de vi do ao in cre men to de há -
bi tos e prá ti cas ali men ta res ina de qua dos em todo o
País.

Assim sen do, a epi de mi o lo gia dos pro ble mas
nu tri ci o na is bra si le i ros mos tra que os dis túr bi os mais
fre qüen tes cons ti tu em a des nu tri ção ener gé ti co-pro-
te i ca (DEP), a ane mia fer ro pri va, a de fi ciên cia de vi ta-
mi na A, os dis túr bi os por de fi ciên cia de iodo (DDI), e o 
so bre pe so e a obe si da de.

Por essa ra zão, a Po lí ti ca Na ci o nal de Ali men ta-
ção e Nu tri ção (PNAN), co or de na da pelo Mi nis té rio
da Sa ú de (MS), tem o pro pó si to de ga ran tir a qua li da-
de dos ali men tos co lo ca dos para o con su mo no País,
pro mo ver prá ti cas ali men ta res sa u dá ve is e pre ve nir e
con tro lar os dis túr bi os nu tri ci o na is con si de ra dos
como pro ble mas de sa ú de pú bli ca.

O ob je ti vo des ta pro po si ção que apre sen ta mos,
por tan to, é con tri bu ir para a pro mo ção de prá ti cas ali -
men ta res sa u dá ve is ao com ba ter uma das ra zões
que têm con tri bu í do para o au men to da obe si da de em 
nos sas cri an ças.

To dos nós, pais bra si le i ros, já co nhe ce mos a
enor me in fluên cia que a pu bli ci da de dos ali men tos
des ti na dos ao pú bli co in fan til e a atra ti vi da de de suas
em ba la gens exer cem so bre os há bi tos ali men ta res
de nos sos fi lhos.

Quem nun ca ob ser vou uma cri an ça pe que na
be ber uma fa mo sa be bi da acho co la ta da com a con-
vic ção de es tar fi can do mais for te e po de ro sa?

Da mes ma for ma, mu i tas cri an ças aca bam in -
ge rin do vá ri as uni da des de um de ter mi na do ali men to
vi ta mi na do ou ener gé ti co pen san do es ta rem fa zen do
algo que é bom para elas. Infe liz men te, al gu mas de -
las es tão, na ver da de, abrin do um ca mi nho pre co ce
para a obe si da de.

Por essa ra zão, pro po mos al te rar a re da ção do
art. 20 do De cre to-Lei nº 986, de 21 de ou tu bro de
1969, que tra ta das de cla ra ções su per la ti vas de qua li-
da de de um ali men to, para que ele pas se a dis por
tam bém so bre as de cla ra ções de ca rac te rís ti cas nu -
tri ti vas, pro i bin do qual quer atri bu i ção de des ta que a
es sas de cla ra ções.

Res sal te-se que o art. 23 do mes mo di plo ma le -
gal es ten de as dis po si ções do Ca pí tu lo III, Da Ro tu la-
gem, em que se en con tra o art. 20 a ser al te ra do, aos
tex tos e ma té ri as de pro pa gan da de ali men tos qual -
quer que seja o ve í cu lo uti li za do para sua di vul ga ção.

Espe ra mos, as sim, con tar com o apo io des ta
Casa à pro po si ção que ago ra apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, PT/AC.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 986,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Insti tui nor mas bá si cas so bre ali-
men tos.

..........................................................................
Art 20. As de cla ra ções su per la ti vas de qua li da-

de de um ali men to só po de rão ser men ci o na das na
res pec ti va ro tu la gem, em con so nân cia com a clas si fi-
ca ção cons tan te do res pec ti vo pa drão de iden ti da de
e qua li da de.

Art 21. Não po de rão cons tar da ro tu la gem de no-
mi na ções, de sig na ções, no mes ge o grá fi cos, sím bo-
los, fi gu ras, de se nhos ou in di ca ções que pos si bi li tem
in ter pre ta ção fal sa, erro ou con fu são quan to à ori-
gem, pro ce dên cia, na tu re za, com po si ção ou qua li da-
de do ali men to, ou que lhe atri bu am qua li da des ou ca -
rac te rís ti cas nu tri ti vas su pe ri o res àque las que re al-
men te pos su em.
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Art 22. Não se rão per mi ti das na ro tu la gem qua -
is quer in di ca ções re la ti vas à qua li da de do ali men to
que não se jam as es ta be le ci das por este de cre to-lei e 
seus re gu la men tos.

Art 23. As dis po si ções des te ca pí tu lo se apli cam
aos tex tos e ma té ri as de pro pa gan da de ali men tos
qual quer que seja o ve í cu lo uti li za do para sua di vul-
ga ção.

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 27, DE 2003

Acres cen ta art. 13-A à Con so li da ção
das Leis do Tra ba lho (CLT), apro va da
pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dis por so bre o re gis tro dos 
da dos do em pre ga dor na Car te i ra de Tra -
ba lho e Pre vi dên cia So ci al (CTPS) do em -
pre ga do e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Con so li da ção das Leis do Tra ba lho

(CLT), apro va da pelo De cre to-Lei no 5.452, de 1º de
maio de 1943, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te
art. 13-A:

Art. 13-A. O em pre ga dor de ve rá re gis trar na
Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al (CTPS) do
em pre ga do, além do en de re ço, o nome com ple to da
em pre sa, o nú me ro do re gis tro dela no Ca das tro Ge -
ral de Con tri bu in tes (CGC), se pes soa ju rí di ca, o
nome e os da dos da Car te i ra de Iden ti da de, bem
como o nú me ro do re gis tro no Ca das tro de Pes so as
Fí si cas (CPF), se pes soa fí si ca.

Pa rá gra fo úni co. Os em pre ga do res que des-
cum pri rem o dis pos to no ca put su je i tam-se às mes -
mas pe na li da des apli cá ve is aos que in frin gi rem o dis -
pos to no ar ti go an te ri or.”

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

Jus ti fi ca ção

As ano ta ções efe ti va das na Car te i ra de Tra ba-
lho e Pre vi dên cia So ci al (CTPS) re pre sen tam uma
pro va do cu men tal im por tan te para o em pre ga do. Mu i-
tas ve zes, elas são o úni co meio de pro va de que eles
dis põem para ga ran tia de seus di re i tos. Não raro, em -
pre ga do res me nos es cru pu lo sos fa zem ano ta ções
pou co le gí ve is ou la cô ni cas, ten tan do con fun dir o pró -
prio em pre ga do ou re du zir a va li da de le gal dos fa tos
ano ta dos. E pre ci so co i bir es sas prá ti cas.

Re gis tre-se, ain da, que al guns pe que nos em-
pre en di men tos che gam mes mo a de sa pa re cer sem

de i xar ras tros a res pe i to dos ver da de i ros res pon sá ve-
is, quan do não so mem até os equi pa men tos uti li za-
dos na ati vi da de. Sen do as sim, uma cor re ta iden ti fi-
ca ção dos par ti ci pan tes da re la ção de em pre go pode
co la bo rar para a se gu ran ça ju rí di ca e pode re ve lar a
se ri e da de do em pre ga dor e a sua dis po si ção para
cum prir com as cláu su las e di re i tos con tra tu a is.

Nos sa pro po si ção de fi ne al guns da dos mí ni mos
ne ces sá ri os à per fe i ta iden ti fi ca ção do em pre ga dor. A
dis po ni bi li da de des ses ele men tos pode fa ci li tar o
aces so ao Po der Ju di ciá rio e afas tar dú vi das a res pe i-
to de quem é o real em pre ga dor, es pe ci al men te
quan do esse pre ten de fur tar-se das obri ga ções, ale -
gan do ine xis tên cia de re la ção em pre ga tí cia ou apon -
tan do ou tra pes soa como o “ver da de i ro res pon sá vel”.
Pa re ce pou co, mas mu i ta eco no mia de des pe sas ju di-
ci a is pode ser ob ti da se as pro vas sub me ti das aos
ma gis tra dos fo rem cla ras e a iden ti fi ca ção do pos sí-
vel re cla ma do seja fa ci li ta da.

Embo ra es ses da dos pos sam es tar dis po ní ve is
no li vro de re gis tro de em pre ga dos, são mu i tas as ati -
vi da des em que essa ano ta ção for mal não é exi gi da e
sem pre há a pos si bi li da de de des cum pri men to des sa
exi gên cia. Ade ma is, os do cu men tos con tá be is fi cam
em po der do em pre ga dor, o que di fi cul ta o aces so do
em pre ga do aos da dos de que ne ces si ta para in gres-
so em ju í zo. A ca u te la que es ta mos pro pon do, en tão,
jus ti fi ca-se ple na men te.

Em suma, a jus ti ça de nos sa pro pos ta está fun -
da men ta da na se gu ran ça ju rí di ca ne ces sá ria às re la-
ções em pre ga tí ci as. É ine gá vel que a ple na re a li za-
ção dos di re i tos so ci a is de pen de em mu i to dos me i os
de pro va dis po ní ve is di an te da pos si bi li da de de li tí gi-
os. E a cons tru ção de uma ver da de i ra ci da da nia pas -
sa pela efi cá cia dos di re i tos con ce di dos.

Espe ra mos, da das as ra zões que enu me ra mos,
con tar com a apro va ção e o apo io de nos sos pa res
du ran te a tra mi ta ção des ta ma té ria, pois es ta mos tra -
tan do de uma for ma li da de ne ces sá ria para a re du ção
das re la ções pre cá ri as de tra ba lho.

Sala das Ses sões,  24 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor João Alber to Sou za.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Tex to do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943,
atu a li za do e acom pa nha do de no tas à Le gis la ção
Cor re la ta, de Le gis la ção Tra ba lhis ta Espe ci al, de Re -
gi men to Inter no do TST (ex cer to), de Sú mu las do
STF, STJ, TFR (em ma té ria tra ba lhis ta) e do TST
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(Enun ci a dos 1 a 363). Ori en ta ção Ju ris pru den ci al da
SDI e da SDC e Pre ce den tes Nor ma ti vos do TST e de 
Índi ces Sis te má ti co da CLT Nu mé ri co da Le gis la ção,
Cro no ló gi co da Le gis la ção Me ra men te Alte ra do ra e
Alfa bé ti co-Re mis si vo da CLT da Le gis la ção Com ple-
men tar e das Sú mu las.
....................................................................................

Art. 13. A Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So -
ci al é obri ga tó ria para o exer cí cio de qual quer em pre-
go, in clu si ve de na tu re za ru ral, ain da que em ca rá ter
tem po rá rio, e para o exer cí cio por con ta pró pria de ati -
vi da de pro fis si o nal re mu ne ra da.

• Re da ção dada pelo De cre to-Lei nº 926, de
10-10-1969.

• Vide Sú mu la 225 do STF.
• Vide art. 55 da CLT so bre a in frin gên cia do art.

13 e seus §§.
• Vide Lei nº 6.019, de 3-1-1974, e De cre to nº

73.841, de 13-3-1974 (Tra ba lho tem po rá rio).
§ 1º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se, igual men-

te, a quem:

I – pro pri e tá rio ru ral ou não, tra ba lhe in di vi du al-
men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar, as sim
en ten di do o tra ba lho dos mem bros da mes ma fa mí-
lia, in dis pen sá vel à pró pria sub sis tên cia, e exer ci do
em con di ções de mú tua de pen dên cia e co la bo ra-
ção;

II – em re gi me de eco no mia fa mi li ar e sem em -
pre ga do, ex plo re área não ex ce den te do mó du lo ru -
ral ou de ou tro li mi te que ve nha a ser fi xa do, para
cada re gião, pelo Mi nis té rio do Tra ba lho.

• § 1º com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº
926, de 10-10-1969.

• Mó du lo ru ral (con ce i to): art. 4º, II, da Lei nº
4.504, de 30-11-1964.

§ 2º A Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci-
al e res pec ti va Fi cha de De cla ra ção obe de ce rão aos 
mo de los que o Mi nis té rio do Tra ba lho ado tar.

• § 2º com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº
926, de 10-10-1969.

• Mo de lo do Do cu men to de Ca das tra men to do
Tra ba lha dor: Por ta ria nº 3.318, de 5-12-1989, DOU
de 6-12-1989, p. 22409.

§ 3º Nas lo ca li da des onde não for emi ti da a
Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dên cia So ci al po de rá
ser ad mi ti do, até 30 (trin ta) dias, o exer cí cio de em-
pre go ou ati vi da de re mu ne ra da por quem não a pos -
sua, fi can do a em pre sa obri ga da a per mi tir o com-

pa re ci men to do em pre ga do ao pos to de emis são
mais pró xi mo.

* “Apli cam-se ao tra ba lha dor ru ral as dis po si ções do Cap. I do Tít. 
II da CLT, com as al te ra ções de ter mi na das nes te De cre to-Lei”
(Dec.-Lei nº 229, de 28-2-1967, art. 29).
** Vide Por ta ria nº 3.626, de 13-11-1991, so bre ano ta ções na
CTPS.

• § 3º com re da ção dada pela Lei nº 5.686, de
3-8-1971.

§ 4º Na hi pó te se do § 3º:
I – o em pre ga dor for ne ce rá ao em pre ga do, no

ato da ad mis são, do cu men to do qual cons tem a data
da ad mis são, a na tu re za do tra ba lho, o sa lá rio e a for -
ma de seu pa ga men to;

II – se o em pre ga do ain da não pos su ir a car te i ra
na data em que for dis pen sa do, o em pre ga dor lhe for -
ne ce rá ates ta do de que cons te o his tó ri co da re la ção
em pre ga tí cia.

• § 4º com re da ção dada pelo De cre to-Lei nº
926, de 10-10-1969.
....................................................................................

(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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, an tes de fa-
zer as pon de ra ções que pre ten do nes ta tar de, apro-
ve i to a pre sen ça do Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do 
PSDB, para re gis trar que S. Exª pode con tar com
mi nha pre sen ça no en con tro mar ca do na em ba i xa-
da ame ri ca na para ex pli ci tar a po si ção do PSDB e
de todo o povo bra si le i ro pela paz, con tra a guer ra e
con tra a vi o lên cia. O Se na dor Arthur Vir gí lio, ao pro -
por essa vi si ta, sem dú vi da ne nhu ma, age no sen ti-
do de so mar o Par la men to bra si le i ro às mi lha res vo -
zes de todo o mun do, as qua is cla mam por uma sa í-
da ne go ci a da, ci vi li za da, que pos sa afas tar o ris co
de uma guer ra.

Pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, para fa zer três
re gis tros rá pi dos. O pri me i ro de les é para di zer que
nem só de crí ti cas vi ve mos nós da Opo si ção. Nes te
fi nal de se ma na hou ve o en con tro dos Go ver na do-
res com o Pre si den te da Re pú bli ca, em que fo ram
tra ta das ques tões mu i to im por tan tes para o País.
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Ini ci ou-se a dis cus são de uma agen da de mu -
dan ças para o Bra sil, mu dan ças es sas de fen di das
pelo PSDB e pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
em seus oito anos de man da to. Em al guns se to res,
avan ça ram bas tan te, mas pre ci sam do en ten di men-
to e da união de to dos para que pos sam avan çar
ain da mais. 

Por tan to, que ro di zer, como mem bro da Opo si-
ção, que fi quei sa tis fe i to com o pri me i ro mo vi men to
na bus ca des sas mu dan ças em nos so País, con du-
zi do pelo Pre si den te da Re pú bli ca e por to dos os
Go ver na do res. Inde pen den te men te da fi li a ção par ti-
dá ria, to dos es ta vam dis cu tin do a re a li da de bra si le i-
ra e a ne ces si da de de mudá-la.

É em uma des sas mu dan ças que que ro me fi -
xar nes te mo men to, Sr. Pre si den te. Qu e ro apo i ar um 
dos con sen sos de fi ni dos no fim de se ma na. Fui re la-
tor da re for ma ad mi nis tra ti va, re for ma cons ti tu ci o nal
que mo der ni zou a ad mi nis tra ção pú bli ca no Bra sil.
Ela foi pro pos ta pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que
e con tes ta da pelo PT e de ma is par ti dos de opo si-
ção, que vo ta ram con tra toda a re for ma es tru tu ran te,
que mu da va o per fil do ser vi ço pú bli co bra si le i ro.

Ape sar das vo zes dis so nan tes da Opo si ção de 
en tão, apro va mos a re for ma ad mi nis tra ti va. Eu, des -
te ple ná rio, de fen dia, como o faço até hoje, que ao
apro var mos a emen da cons ti tu ci o nal, im pli ci ta men-
te, obri ga to ri a men te, de ve ría mos, no mes mo mo-
men to, de fi nir o teto sa la ri al do se tor pú bli co.

Na Emen da Cons ti tu ci o nal há a de ter mi na ção ex -
plí ci ta de que os três Po de res fi xem um teto. Eu de fen-
dia que isso fos se au to má ti co. Vo zes con trá ri as se le-
van ta ram, o mo men to foi se es ti can do, e a fi xa ção do
teto tor nou-se algo ino por tu no, por que au men ta ria o
sa lá rio em al guns se to res. Assim to dos es ses anos se
pas sa ram sem a fi xa ção de um teto. Na ver da de, a fal ta
de li mi te cria des vi os. Assim, al gu mas pes so as re ce-
bem mu i to mais do que se ria ra zoá vel no se tor pú bli co.

Por tan to, me re ce todo o nos so apo io o con-
sen so dos Go ver na do res e do Pre si den te da Re pú-
bli ca, os qua is as su mi ram o com pro mis so de se em -
pe nha rem para que ra pi da men te seja de fi ni do um
teto para a re mu ne ra ção do ser vi ço pú bli co bra si le i-
ro em to das as es fe ras. Nós es ta re mos aqui para
vo tar esse teto e, mais do que isso, para apo i ar
qual quer mo vi men to que efe ti va men te que i ra ir de
en con tro ao li mi te, que deve ser co lo ca do.

Pre ci sa mos lu tar em duas fren tes: na pri me i ra, fi -
xa re mos um teto que se le va do à prá ti ca, hoje, se ria
de zes se te mil e pou cos re a is, que é o sa lá rio de um

Mi nis tro do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; na se gun da,
bus ca re mos a ele va ção do piso sa la ri al do se tor pú bli-
co, pon to que tem mais re per cus são so ci al. O se tor
pú bli co paga mu i to mal. Entre o ma i or e o me nor sa lá-
rio exis te uma di fe ren ça mu i to gran de, o que não ocor -
re nos se to res pú bli cos dos pa í ses de sen vol vi dos,
onde o sa lá rio mais alto não é mais do que sete ou
oito ve zes o me nor. No Bra sil, o Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral ga nha R$17 mil e al guns ser vi do res
pú bli cos, mu i tas ve zes, ga nham R$200,00. Por tan to,
há uma di fe ren ça abis sal, que pre ci sa ser eli mi na da.

Enten do que o pri me i ro pas so deve ser no
sen ti do de fi xar o teto, do qual nin guém vai pas sar.
Fi xa do o mo de lo, va mos to dos lu tar para ele var o
piso, gra da ti va men te, de acor do com a ca pa ci da de
do se tor pú bli co, com a ca pa ci da de de cada pre fe i-
tu ra, de cada Esta do e da pró pria União, me lho ran-
do o ser vi ço pú bli co e in cen ti van do o ser vi dor.

Mo ti va do pela va lo ri za ção do ser vi dor pú bli co,
que ro fa zer uma ob ser va ção por de ver de cons ciên-
cia e de ofí cio de ser Opo si ção. Fi quei abis ma do ao
ler no jor nal O Glo bo do dia 22 de fe ve re i ro, na pá-
gi na 3B, a se guin te ma té ria:

“Lula – Se pre ci so bo ta mos a so ci e da de con tra
o ser vi dor. Pre si den te de fen de a co bran ça de con tri-
bu i ção dos ina ti vos e o teto para os sa lá ri os do fun-
ci o na lis mo pú bli co”.

Não acre di tei nes sa ma té ria, ape sar de o jor-
nal afir mar que dois Go ver na do res, ao sa í rem da re -
u nião, ex pli ci ta ram, em mo men tos di fe ren tes, essa
po si ção. Espe ro que te nha sido um equí vo co dos
Go ver na do res ou que, não sen do este o caso, te nha
sido um ato fa lho do pró prio Pre si den te. To dos nós
er ra mos, mas fa zer o que se fez na ad mi nis tra ção
pú bli ca pas sa da, ou seja, trans for mar o ser vi dor pú -
bli co em bode ex pi a tó rio de qual quer co i sa, é um
erro fun da men tal e não com bi na com a his tó ria e a
tra je tó ria do PT; pelo con trá rio.

Faço, pois, essa res sal va, re gis tran do que te-
nho cer te za de que essa não será a po si ção do atu -
al Go ver no. Se a po si ção do atu al Go ver no for de
con fron to com os ser vi do res pú bli cos, es ta re mos
aqui para de fen dê-los, por que en ten de mos que isso
é um equí vo co. O teto é im por tan te e a fa vor dele
vo ta re mos. Vo ta rei con tra a ta xa ção de ina ti vos por
en ten der que não é o ca mi nho para re sol ver o pro-
ble ma da Pre vi dên cia. Mes mo quan do Lí der do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que eu era con tra a re fe ri da
ta xa ção.
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Ago ra es tou mu i to mais a ca va le i ro, mu i to mais
tran qüi lo e li ber to para dis cu tir ou tros mo de los. No
Bra sil, toda a Pre vi dên cia tem de ser mo di fi ca da, a co -
me çar pelo sis te ma de co bran ça pre vi den ciá ria. Não
po de mos one rar a fo lha de pa ga men to. Se fôs se mos
dis cu tir ra pi da men te o mo de lo da Pre vi dên cia mo der-
na, di ría mos que ela tem que ser fi nan ci a da pelo fa tu-
ra men to das em pre sas. A em pre sa que tem mais tec-
no lo gia, mais ca pi tal, mais fa tu ra men to paga mais do
que a em pre sa que tem me nos fa tu ra men to ou me nos
ca pi tal e que em pre ga mão-de-obra. A ma triz tem que
ser in ver sa. O em pre sá rio que co lo car mais ser vi do res
para tra ba lhar na sua em pre sa tem que ter des con to
na Pre vi dên cia e não ser ape na do, ou en tão o mo de lo
não es ta rá in cen ti van do o em pre go, mas a de mis são
e au to ma ção das li nhas de pro du ção. Então, va mos
fa zer aqui, em gê ne ro, nú me ro e grau, a dis cus são de
mo de lo ar re ca da tó rio, de mo de lo de pa ga men to de
be ne fí ci os. To da via, cre io que não se tra ta de um bom
de ba te que rer co me çar a mu dar a Pre vi dên cia So ci al
no Bra sil ape nan do os apo sen ta dos. Não é um bom
co me ço; não é um bom ca mi nho. Nós te mos, sim, que 
co me çar a dis cu tir a Pre vi dên cia no Bra sil ou re to mar
a dis cus são de um mo de lo de Pre vi dên cia, apro van do
o PL nº 09, que está na Câ ma ra dos De pu ta dos há
três anos, obs tru í do por emen das do PT, do PC do B
e do PDT, que dis cu ti am o mo de lo.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que pro pôs con tri-
bu i ção de fi ni da para o sis te ma de pre vi dên cia com-
ple men tar de ser vi do res pú bli cos. O PT e os Par ti-
dos de opo si ção que ri am um mo de lo de be ne fí cio
de fi ni do. Qual é a di fe ren ça? A di fe ren ça é su til, mas 
é mor tal. O be ne fí cio de fi ni do que a Opo si ção que-
ria vai con ti nu ar a ge rar dé fi cit, por tan to não re sol ve
o equi lí brio do mo de lo ma te má ti co. A con tri bu i ção
de fi ni da que o Go ver no Fer nan do Hen ri que que ria
man tém em equi lí brio o mo de lo ma te má ti co, o cál-
cu lo atu a ri al para que não ocor ra no fu tu ro o que
ocor re no pre sen te.

Então, é sim ples. O Go ver no quer vo tar a re for-
ma da Pre vi dên cia? Óti mo. Aca ba do o Car na val,
quan do to dos che ga rão ale gres, tran qüi los e des can-
sa dos, o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De-
pu ta do João Pa u lo Cu nha, po de rá in clu ir na pa u ta o
PL nº 09 e so li ci tar, no ple ná rio, aos mem bros da an ti-
ga Opo si ção que re ti rem as suas emen das. Assim, o
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos vo ta rá a ma té ria,
que virá para cá de po is. Esse pro je to pas sa rá ra pi da-
men te pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia. De po is, irá para a co mis são que pre si do, a Co-
mis são de Assun tos So ci a is, e ali será re la ta do ra pi da-

men te. Des se modo, te re mos con di ção de, até o fi -
nal de mar ço ou o iní cio de abril, apro var mos o PL
nº 09.

Esse pro je to sim ples men te de fi ne para o fu tu ro
o novo mo de lo de Pre vi dên cia com ple men tar do se -
tor pú bli co no País. Ou seja, co me ça re mos a ze rar o 
fu tu ro e a de fi nir que, a par tir do in gres so dos no vos
ser vi do res pú bli cos, não ha ve rá mais dé fi cit. Assim,
com o fu tu ro ga ran ti do – os pró xi mos Pre si den tes
da qui a trin ta ou qua ren ta anos não te rão o pro ble-
ma de hoje , ire mos dis cu tir a so lu ção do pre sen te e 
do pas sa do. Te mos idéi as e pro pos tas para isso,
mas vol to a di zer que es sas idéi as e es sas pro pos-
tas não im pli cam a ta xa ção dos ina ti vos, a pre ju di ci-
a li da de dos apo sen ta dos, que hoje têm uma si tu a-
ção de ex tre ma di fi cul da de na sua gran de ma i o ria e
que não me re cem nem o olhar do Go ver no na di re-
ção des sa ta xa ção.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, peço a trans cri ção
de dois ar ti gos do fi nal de se ma na. Tra ta-se do ar ti go
da jor na lis ta Dora Kra mer, na co lu na “Co i sas da Po lí ti-
ca”, cujo tí tu lo é “Bo cas fe cha das em or dem uni da”,
pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, e ar ti go do jor na lis ta
Ru dol fo Lago, de Bra sí lia, do Cor re io Bra zi li en se,
com o tí tu lo “O pre ju í zo é seu”. Por que peço essa
trans cri ção? Por que igual à de fe sa dos ser vi do res pú-
bli cos que fiz aqui, os dois ar ti gos tra tam de uma
ques tão que tam bém nos pre o cu pa, que é a lei do si -
lên cio im plan ta da no Pa lá cio do Pla nal to. Lei do si lên-
cio que lem bra – ape sar de en ten der que esse não
deve ter sido o ob je ti vo e nem a idéia do atu al Go ver-
no – os pe río dos de cen su ra e que, por tan to, não são
uma boa lem bran ça. Espe ro que o ex ces so de cu i da-
dos e o tre i na men to que será dado pelo Ga bi ne te de
Se gu ran ça Insti tu ci o nal aos ser vi do res do Pa lá cio do
Pla nal to, que já es tão lá há mu i tos anos, não se jam,
em ne nhum mo men to, con fun di dos com cer ce a men to
de li ber da de, com trans pa rên cia de Go ver no e com a
obri ga ção mo ral que não só o PT tem, mas que todo
Go ver no tem, de pres tar con tas à so ci e da de e ao
País.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos no 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. 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) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 40, de 2003

So li ci ta in for ma ções ao Sr. Mi nis-
tro-Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da 
Re pú bli ca so bre a ado ção de me di das de 
con tro le e vi gi lân cia de ser vi do res lo ta-
dos na Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e nos arts. 115 e 116 do Re gi men to
Inter no, re que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta-
das in for ma ções ao Sr. Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca so bre a ado ção de me di-
das para con tro le e vi gi lân cia de ser vi do res lo ta dos
na Pre si dên cia da Re pú bli ca, in clu in do có pi as dos
atos e ins tru ções nor ma ti vas, bem como a in di ca ção
dos res pon sá ve is por sua apli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 20-3-03,
pu bli ca no tí cia, sob o tí tu lo “Si lên cio no Po der: Pla nal-
to es ta be le ce lei da mor da ça para fun ci o ná ri os”, afir -
man do que a Pre si dên cia da Re pú bli ca ini ci ou ope ra-
ção com o ob je ti vo de evi tar pos sí ve is va za men tos de
in for ma ções de go ver no por fun ci o ná ri os do Pa lá cio
do Pla nal to.

É ine gá vel que o tra ta men to de in for ma ções de
Esta do re quer cu i da dos es pe ci a is. No en tan to, faz-se
ne ces sá rio con ci li ar a pro te ção da in for ma ção com os 
di re i tos de pri va ci da de, en tre ou tros, ine ren tes à pes -
soa do ser vi dor pú bli co.

Ade ma is, é es tra nhá vel que, em ple na de mo cra-
cia, com a de mo cra cia res ta be le ci da no País e com
ple na li ber da de de ex pres são, se pre ten da re im plan-
tar a prá ti ca da cen su ra, con de ná vel sob to dos os as -
pec tos.

Sala das Ses sões 24 de fe ve re i ro de 2003 – Se -
na dor Arthur Vir gí lio – Lí der do PSDB

( À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A Pre -
si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 54, de 2003 (nº
51/2003, na ori gem), de 21 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta seja au to ri za da a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equi va len te a até qui nhen tos e cin co mi lhões e cin-
qüen ta mil dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca,
de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
o Ban co Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen-
vol vi men to – BIRD, para o Pri me i ro Emprés ti mo Pro -
gra má ti co de Ajus te do Se tor Fi nan ce i ro – PSAL re la-
ti vo ao De sen vol vi men to Hu ma no.

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

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre
a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 41, de 2003

Com ful cro no ar ti go 218 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro a in ser ção em ata de
voto de pe sar pelo fa le ci men to de Antô nio de Pá dua e 
Sil va, jor na lis ta mato-gros sen se, ocor ri do no dia 22
do cor ren te mês, com apre sen ta ção for mal de con do-
lên ci as à fa mí lia do fa le ci do.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A
Mesa en ca mi nha rá o voto de pe sar à fa mí lia.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 42, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222, do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, que seja apro va da mo ção
de apo io à paz mun di al, con for me tex to ane xo.

Sala das Ses sões, 24 de fe ve re i ro de 2003. –
Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no; Tião Vi a na.

O Se na do Fe de ral, ins pi ra do pe los prin cí pi os
men ci o na dos no ar ti go 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral,

Con si de ran do as nor mas e prin cí pi os da Car ta
das Na ções Uni das que re gem as re la ções en tre os
es ta dos e con fe rem ao Con se lho de Se gu ran ça atri -
bu i ções no cam po da ma nu ten ção e pro te ção da paz
e da se gu ran ça in ter na ci o na is,
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Cons ci en te da ne ces si da de de pro mo ver a não
pro li fe ra ção e a eli mi na ção das ar mas de des tru i ção
em mas sa com vis tas a atin gir o de sar ma men to,

Ci en te da ne ces si da de de que o Go ver no do Ira -
que cum pra de ma ne i ra com ple ta e efi ci en te as obri -
ga ções que lhe fo ram de ter mi na das pela Re so lu ção
nº 1.441 e pe las de ma is re so lu ções per ti nen tes do
Con se lho de Se gu ran ça, e

Ma ni fes tan do seu ple no en dos so aos es for ços e 
ges tões do Go ver no bra si le i ro, para afas tar o es pec-
tro da guer ra e suas con se qüên ci as fu nes tas para a
so ci e da de bra si le i ra e para a hu ma ni da de, ga ran tin-
do, ao mes mo tem po, o ple no cum pri men to das re so-
lu ções re le van tes do Con se lho de Se gu ran ça,

Ado ta a se guin te mo ção:
O Se na do Fe de ral vem acom pa nhan do com ex -

tre ma pre o cu pa ção o acir ra men to das ten sões re la ci-
o na das com a ques tão do cum pri men to pelo Ira que
de obri ga ções re la ti vas à eli mi na ção de ar mas de
des tru i ção em mas sa e de ou tros ar ma men tos pro i bi-
dos, con for me de ter mi na ções das re so lu ções do
Con se lho de Se gu ran ça.

O Se na do Fe de ral en fa ti za a ne ces si da de de
es go tar to dos os me i os pa cí fi cos para as se gu rar o
cum pri men to das de ci sões do CSNU e, nes se con tex-
to, a ne ces si da de da con ti nu i da de do pro ces so de
ins pe ções.

O Se na do Fe de ral acen tua a res pon sa bi li da de
do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das na
ma nu ten ção da paz e da se gu ran ça in ter na ci o nal e
su bli nha que o CSNU é o úni co ór gão com le gi ti mi da-
de para au to ri zar o uso da for ça, que deve cons ti tu ir
uma me di da de úl ti mo re cur so.

O Se na do Fe de ral vê com apre en são os pos sí-
ve is des do bra men tos ne ga ti vos que a eclo são de um
con fli to ar ma do no Ira que pos sa ter para a or dem in -
ter na ci o nal. As ex pres si vas ma ni fes ta ções pela paz
ob ser va das nos mais di ver sos pa í ses no pas sa do fi -
nal de se ma na in di cam o re pú dio de sig ni fi ca ti vos
seg men tos da opi nião pú bli ca in ter na ci o nal à pos si bi-
li da de de uma guer ra.

Den tro dos prin cí pi os que nor te i am a po si ção do 
Bra sil, o Se na do Fe de ral ex pres sa seu in de cli ná vel
apo io à paz e à ne ces si da de es sen ci al do res pe i to ao
Di re i to Inter na ci o nal. Com este ob je ti vo, es ten de um
ve e men te ape lo aos pa í ses ami gos no sen ti do de que 
con ti nu em a exer cer to dos os es for ços para uma so lu-
ção pa cí fi ca da cri se do Ira que.
....................................................................................

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O re -
que ri men to lido será des pa cha do à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá en vi ou dis cur so à
Mesa para ser pu bli ca do na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ex-Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que foi mu i to fe liz ao to mar a de ci são de
apro var, em se tem bro do ano pas sa do, a “Po lí ti ca
para a Ado ção da Tec no lo gia Di gi tal no Ser vi ço de
Ra di o di fu são de Sons e Ima gens no Bra sil”. Tra ta-se,
sin te ti ca men te, de um do cu men to que con tri bui, com
in con tes tá vel in te li gên cia, para a to ma da de de ci são
fi nal com res pe i to à re gu la men ta ção ne ces sá ria, o
pa drão de tec no lo gia a ser ado ta do e, por fim, as con -
tra par ti das a se rem ofe re ci das pe los de ten to res da
tec no lo gia di gi tal no Bra sil.

Não era sem tem po de o Esta do res pon der aos
de sa fi os im pos tos pela in tro du ção do sis te ma de ra di-
o di fu são di gi tal no Bra sil. Na ver da de, o novo sis te ma
re pre sen ta um dos mais sig ni fi ca ti vos sal tos tec no ló-
gi cos re la ci o na dos à te le vi são em nos sa ace le ra da
con tem po ra ne i da de. Daí re sul ta um ex tra or di ná rio
im pac to so bre a so ci e da de, exi gin do es for ços co or de-
na dos de to dos os agen tes in ter nos po ten ci al men te
en vol vi dos, que se es ten dem des de o Go ver no, o
Con gres so Na ci o nal, as uni ver si da des, as em pre sas,
até os pró pri os con su mi do res.

No fun do, o do cu men to em apre ci a ção, en tão
dis tri bu í do pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, tem
como ob je ti vo um con jun to de cin co pon tos bá si cos.
Ei-los pela or dem: a pro mo ção da in clu são di gi tal, a
atu a li za ção e re vi ta li za ção da in dús tria ele trô ni ca na -
ci o nal, a oti mi za ção do uso do es pec tro de ra di o fre-
qüên ci as, a me lho ria da qua li da de de ima gens e áu -
dio e, por fim, a con tri bu i ção para a con ver gên cia dos
ser vi ços de te le co mu ni ca ções. To dos es ses pon tos
fo ram por me no ri za da men te de fi ni dos, se guin do um
pa râ me tro de po lí ti ca pú bli ca co mu ni ca ci o nal bem
en gen dra do, afi na do com os prin cí pi os de di fu são de -
mo crá ti ca dis pos tos no ar ti go 221 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Em re a li da de, a ex po si ção de mo ti vos ela bo ra-
da na ges tão do ex-Mi nis tro das Co mu ni ca ções Ju a-
rez Qu a dros foi mu i to fe liz ao res sal tar que, em face
da im por tân cia do mer ca do bra si le i ro, os de ten to res
das tec no lo gi as en vol vi das de vem ofe re cer con tra-
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par ti das co mer ci a is, in dus tri a is e tec no ló gi cas, de
cujo do mí nio o País se va lha para a im plan ta ção des -
sas mes mas tec no lo gi as em fu tu ro não lon gín quo.
Com isso, o Bra sil não so men te se dis põe a mo ni to rar
a tran si ção tec no ló gi ca da ra di o di fu são, mas tam bém
se ha bi li ta à fa bri ca ção dos equi pa men tos em ter ri tó-
rio na ci o nal. Mais que isso, o País é au to ri za do a in-
ves tir na cri a ção e na ex plo ra ção de no vas apli ca ções
para a TV di gi tal ter res tre, bem como na ca pa ci ta ção
de mão-de-obra na ci o nal.

Ain da no tex to da ci ta da ex po si ção de mo ti vos,
há uma ob ser va ção mu i to re le van te quan do se fri sa
que os be ne fí ci os da tec no lo gia da TV Di gi tal de vem,
ne ces sa ri a men te, abran ger me lho ria subs tan ci al na
qua li da de de ima gem e som, ao lado de ma i or quan ti-
da de e di ver si da de de pro gra ma ção de ví deo. Além
dis so, pre va le ce a ex pec ta ti va de que uma nova lis ta
de ser vi ços de in for ma ção será pro vi da, in ten si fi can-
do uma ca pa ci da de in te ra ti va que aju da rá, com mais
ce le ri da de, a tra zer os be ne fí ci os da era da in for ma-
ção aos ci da dãos bra si le i ros.

Em todo caso, para que tudo isso se ma te ri a li ze
a con ten to e a tem po, faz-se mis ter que seja es ta be le-
ci da a re gu la men ta ção cor res pon den te do sis te ma de 
trans mis são de te le vi são di gi tal no Bra sil. Isso, na tu-
ral men te, só con su mar-se-á se con clu í das, de um
lado, as aná li ses so bre os mo de los de ne gó cio e o de
tran si ção, e, de ou tro, as in ves ti ga ções so bre as ca -
rac te rís ti cas téc ni cas fun da men ta is. No en tan to, an-
tes de qual quer co i sa, deve-se pre ser var a con ti nu i-
da de de aten di men to ao te les pec ta dor nas atu a is áre -
as de co ber tu ra da te le vi são ana ló gi ca, e em con di-
ções de re cep ção igua is ou me lho res.

Sr Pre si den te, a “Po lí ti ca para Ado ção de Tec-
no lo gia no Ser vi ço de Ra di o di fu são de Sons e Ima-
gens no Bra sil”, apro va da pelo ex-Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que em se tem bro do ano pas sa do, en fa ti za,
en tre ou tras co i sas, que o mo de lo de im plan ta ção de
TV Di gi tal ter res tre deve ofe re cer su fi ci en te fle xi bi li da-
de, de sor te a per mi tir que as emis so ras de TV pos -
sam fa zer op ção por um de ter mi na do con jun to de
apli ca ções. Isso se jus ti fi ca na me di da em que pro por-
ci o na a pos si bi li da de de os pro ve do res ade qua rem o
ser vi ço às ca rac te rís ti cas re gi o na is do País, po den do
mo di fi car o aten di men to ao lon go do tem po e ao lon -
go do es pa ço. Nes se sen ti do, visa a aten der ao dis po-
si ti vo cons ti tu ci o nal que pre vê, no cam po da co mu ni-
ca ção pú bli ca, res pe i to à di ver si da de na pro gra ma-
ção da mí dia, seja no âm bi to da pro du ção, seja no
âm bi to do con su mo.

Por ou tro lado, cons ci en tes da ex ten são do mer -
ca do con su mi dor de apa re lhos de TV ins ta la dos no

Bra sil, os for mu la do res des sa po lí ti ca con si de ra ram
ine vi tá vel uma com bi na ção de re gras pro du ti vas, que
pre ser ve as em pre sas na ci o na is, que ex pan da a base 
in dus tri al do País e que ga ran ta os em pre gos e a ne -
ces si da de de ex por ta ção. Nes sa con di ção, não tran -
si gi ram em pro por uma par ti ci pa ção efe ti va de re pre-
sen tan tes bra si le i ros nos or ga nis mos res pon sá ve is
pelo de sen vol vi men to das tec no lo gi as ado ta das, com 
di re i to a voz e voto. Des se modo, jul ga ram de ex tre ma
im por tân cia a par ti ci pa ção do Mi nis té rio das Co mu ni-
ca ções, do Mi nis té rio da Fa zen da, do Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or e,
por fim, da ANATEL (Agên cia Na ci o nal de Te le co mu-
ni ca ções) no pro ces so de ne go ci a ção das di ver sas
con tra par ti das co mer ci a is, in dus tri a is, cul tu ra is e tec -
no ló gi cas.

Por úl ti mo, mas não me nos re le van te, vale a
pena des ta car o item fi nal des se do cu men to do Go-
ver no pas sa do que ver sa so bre “o con su mi dor”. Aqui,
re ser va-se uma gama de di re i tos ao es pec ta dor sem
a qual não se pode se quer co gi tar da im plan ta ção do
sis te ma di gi tal no Bra sil. Em pri me i ro lu gar, deve-se
ga ran tir que a TV di gi tal ter res tre seja aber ta, li vre e
gra tu i ta, que pro por ci o ne ao povo edu ca ção, cul tu ra e 
en tre te ni men to. Além dis so, sa li en ta que o novo sis te-
ma deva con tri bu ir para a uni ver sa li za ção do idi o ma,
a in te gra ção na ci o nal e o exer cí cio da ci da da nia, para
que, ao fim, seja aces sí vel in clu si ve pelo pú bli co aten -
di do pela TV ana ló gi ca.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, gos ta ria de exal tar,
uma vez mais, a ex cep ci o nal ini ci a ti va do ex-Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so e do ex-Mi nis tro
das Co mu ni ca ções Ju a rez Qu a dros em ela bo rar e
apro var um do cu men to tão sin te ti ca men te efi caz e ar -
gu to, como é o caso da “Po lí ti ca para Ado ção de Tec-
no lo gia Di gi tal no Ser vi ço de Ra di o di fu são de Sons e
Ima gens no Bra sil.” Res ta-nos, ago ra, aguar dar os
des do bra men tos po lí ti cos des se do cu men to, na ex-
pec ta ti va de que a so ci e da de bra si le i ra e o novo Go -
ver no, jun ta men te com os ou tros po de res do Esta do,
mo bi li zem-se pres te men te, na di re ção de um pro ces-
so de im plan ta ção do sis te ma di gi tal que fa vo re ça ex -
clu si va men te os in te res ses da Na ção.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:
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O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 16 ho ras e 28 
mi nu tos.)
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Ata da 6ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
em 25 de fevereiro de 2003

1ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

 Pre si dên cia dos Srs. Pa u lo Paim, Edu ar do Si que i ra Cam pos e He rá cli to For tes

 O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 71 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

A Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di-
en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MEN SA GENS
DO PRE SI DEN TE DA RE PÚ BLI CA

 Nº 314, de 2002-CN (nº 1.136/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 16 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to da Se gu ri-
da de So ci al da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al e do Tra ba lho e
Empre go, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$
427.623.568,00 (qua tro cen tos e vin te e sete mi lhões,
se is cen tos e vin te e três mil, qui nhen tos e ses sen ta e
oito re a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes da
Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 315, de 2002-CN (nº 1.137/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 16 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$
24.568.341,00 (vin te e qua tro mi lhões, qui nhen tos e
ses sen ta e oito mil, tre zen tos e qua ren ta e um re a is),
em fa vor da Jus ti ça Fe de ral, da Jus ti ça do Tra ba lho,
do Mi nis té rio da Edu ca ção e do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, para re for ço de do ta-
ções con sig na das na Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

 Nº 316, de 2002-CN (nº 1.138/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 16 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té-

rio da Edu ca ção, cré di to su ple men tar no va lor de R$
20.634.588,00 (vin te mi lhões, se is cen tos e trin ta e
qua tro mil, qui nhen tos e oi ten ta e oito re a is), para re -
for ço de do ta ções cons tan tes da Lei Orça men tá ria vi -
gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 317, de 2002-CN (nº 1.139/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 17 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor do Mi nis té-
rio do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão e de Trans -
fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os,
cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$
15.610.000,00 (quin ze mi lhões, se is cen tos e dez mil
re a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei
Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 318, de 2002-CN (nº 1.140/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 17 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to su ple men tar no va lor de R$ 658.077,00 (se is-
cen tos e cin qüen ta e oito mil, se ten ta e sete re a is),
para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei Orça men-
tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 319, de 2002-CN (nº 1.141/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 17 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Abas te ci men to, cré di to su ple men tar no va lor de R$
16.800.000,00 (de zes se is mi lhões e oi to cen tos mil re -
a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei
Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 320, de 2002-CN (nº 1.142/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 17 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União cré di to su ple men tar no va lor de R$
1.269.806.866,00 (um bi lhão, du zen tos e ses sen ta e
nove mi lhões, oi to cen tos e seis mil, oi to cen tos e ses -
sen ta e seis re a is), em fa vor de Encar gos Fi nan ce i ros
da União, para re for ço de do ta ções con sig na das na
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Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 321, de 2002-CN (nº 1.143/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 17 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men tar
no va lor glo bal de R$ 14.560.000,00 (qua tor ze mi-
lhões, qui nhen tos e ses sen ta mil re a is), em fa vor da
Jus ti ça do Tra ba lho, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, do
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia e do Mi nis té rio da
De fe sa, para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei
Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 322, de 2002-CN (nº 1.144/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 18 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to su ple men tar no va lor de R$ 61.662.387,00
(ses sen ta e um mi lhões, se is cen tos e ses sen ta e dois 
mil, tre zen tos e oi ten ta e sete re a is), para re for ço de
do ta ções cons tan tes da Lei Orça men tá ria vi gen te. À
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

 Nº 336, de 2002-CN (nº 1.173/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 19 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men tar
no va lor de R$ 4.000.000,00 (qua tro mi lhões de re a-
is), em fa vor do Mi nis té rio da Jus ti ça, para re for ço de
do ta ções cons tan tes da Lei Orça men tá ria vi gen te. À
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção.

 Nº 337, de 2002-CN (nº 1.192/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 20 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União cré di to su ple men tar no va lor de R$
121.125.285,00 (cen to e vin te um mi lhões, cen to e
vin te e cin co mil, du zen tos e oi ten ta e cin co re a is), em
fa vor de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to Fe de ral e
Mu ni cí pi os, para re for ço de do ta ções cons tan tes da
Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 338, de 2002-CN (nº 1.202/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 24 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria
e Abas te ci men to, cré di to su ple men tar no va lor de R$
43.015.500,00 (qua ren ta e três mi lhões, quin ze mil,
qui nhen tos re a is), para re for ço de do ta ções cons tan-
tes da Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 339, de 2002-CN (nº 1.203/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 24 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da

União cré di to su ple men tar no va lor de R$
3.000.000.000,00 (três bi lhões de re a is), em fa vor de
Encar gos Fi nan ce i ros da União, para re for ço de do ta-
ções con sig na das na Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção.

 Nº 340, de 2002-CN (nº 1.204/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 24 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União cré di to su ple men tar
no va lor glo bal de R$ 22.253.766,00 (vin te e dois mi -
lhões, du zen tos e cin qüen ta e três mil, se te cen tos e
ses sen ta e seis re a is), em fa vor da Jus ti ça Fe de ral e
do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para re for ço de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 341, de 2002-CN (nº 1.205/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 24 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor de Trans fe rên ci as a Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os, cré di to su ple men tar no va lor de
R$ 872.097.914,00 (oi to cen tos e se ten ta e dois mi -
lhões, no ven ta e sete mil, no ve cen tos e qua tor ze re a-
is), para re for ço de do ta ções cons tan tes da Lei Orça -
men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 342, de 2002-CN (nº 1.233/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 27 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di ver sos
ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti-
vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$
2.203.681.717,00 (dois bi lhões, du zen tos e três mi -
lhões, se is cen tos e oi ten ta e um mil, se te cen tos e de -
zes se te re a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes
da Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 343, de 2002-CN (nº 1.234/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 27 de de -
zem bro de 2002, que abre ao Orça men to Fis cal da
União, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to e
de Encar gos Fi nan ce i ros da União, cré di to su ple men-
tar no va lor glo bal de R$ 19.658.122,00 (de ze no ve
mi lhões, se is cen tos e cin qüen ta e oito mil, cen to e
vin te e dois re a is), para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 348, de 2002-CN (nº 1.233/2002, na ori-
gem), que en ca mi nha có pia do De cre to de 27 de de -
zem bro de 2002, que abre aos Orça men tos Fis cal e
da Se gu ri da de So ci al da União, em fa vor de di ver sos
ór gãos dos Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti-
vo, cré di to su ple men tar no va lor glo bal de R$

Fevereiro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  26 02185FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



2.203.681.717,00 (dois bi lhões, du zen tos e três mi -
lhões, se is cen tos e oi ten ta e um mil, se te cen tos e de -
zes se te re a is), para re for ço de do ta ções cons tan tes
da Lei Orça men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

 Nº 10, de 2003-CN (nº 2/2003, na ori gem), que
en ca mi nha có pia do De cre to de 31 de de zem bro de
2002, que abre ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al
da União, cré di to su ple men tar no va lor de R$
12.624.917,00 (doze mi lhões, se is cen tos e vin te e
qua tro mil, no ve cen tos e de zes se te re a is), em fa vor
do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para re for ço de do ta ções con sig na das na Lei Orça-
men tá ria vi gen te. À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

AS MENSAGENS Nºs 314 A 322, 336
A E 348, DE 2002-CN E Nº 10, DE
2003-CN, SÃO À COMISSÃO MISTA DE
PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO.

MENSAGEM Nº 55, DE 2003
(Nº 52/03, 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 João Antô nio Fle ury Te i xe i ra para
exer cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MENSAGEM Nº 56, DE 2003
(Nº 53/03, 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 Luiz Au gus to de Oli ve i ra Can di o ta
para exer cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do
Bra sil.

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MENSAGEM Nº 57, DE 2003
(Nº 54/03, 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 Pa u lo Sér gio Ca va lhe i ro para exer -
cer o car go de Di re tor do Ban co Cen tral do Bra sil.

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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PARECERES

PARECER Nº 70, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 1, de 2003
(nº 1.241/03, na ori gem), que en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria para o pri me i ro tri mes tre de 2003.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

Com a Men sa gem nº 1, de 2003 (nº 1.241/03, na 
ori gem), o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha ao
Se na do Fe de ral a Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o pri -
me i ro tri mes tre de 2003, em con for mi da de com o dis -
pos to no § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de ju nho
de 1995.

Acom pa nham a men sa gem os se guin tes do cu-
men tos:

a) Avi so nº 900/MF, de 30 de de zem-
bro de 2002, do Sr. Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da;

b) o do cu men to Pro gra ma ção Mo ne tá-
ria – para o pri me i ro tri mes tre de 2003, do
Ban co Cen tral do Bra sil;

c) o Avi so nº 1.584-SAP/C. Ci vil, de 30 
de de zem bro de 2002, que en ca mi nha a
men sa gem à Pri me i ra Se cre ta ria do Se na do
Fe de ral;

d) de cla ra ção de re ce bi men to da men -
sa gem pela Pre si dên cia do Se na do Fe de ral
em 18 de fe ve re i ro de 2003.

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para o pri me i ro tri-
mes tre de 2003 e para o ano de 2003 tra ta dos se-
guin tes as sun tos:

A. A eco no mia no quar to tri mes tre de 2002,
onde são des cri tas as ta xas de va ri a ção tri mes tral do
PIB; es ta tís ti cas so bre a pro du ção in dus tri al; o fa tu ra-
men to real do co mér cio va re jis ta na Re gião Me tro po-
li ta na de São Pa u lo; a evo lu ção das ta xas de in fla ção
e de de sem pre go aber to; o re sul ta do pri má rio e dí vi da
lí qui da do se tor pú bli co, bem como as ne ces si da des
de fi nan ci a men to do se tor pú bli co e os re sul ta dos das
tran sa ções co mer ci a is e fi nan ce i ras com o ex te ri or.

B. Po lí ti ca mo ne tá ria no ter ce i ro tri mes tre de
2002, que re tra ta a evo lu ção pre vis ta e a re a li za da no
pe río do para os prin ci pa is agre ga dos mo ne tá ri os,
qua is se jam, os me i os de pa ga men to M1 e M4 e a
base mo ne tá ria res tri ta e am pli a da. Des ta ca-se, aqui,
que os agre ga dos mo ne tá ri os res tri tos ul tra pas sa ram
os li mi tes su pe ri o res es ta be le ci dos pela pro gra ma-
ção mo ne tá ria para o ter ce i ro tri mes tre de 2002, cujo
re a li nha men to dos li mi tes de emis são foi au to ri za do

pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, con for me pre co-
ni za o § 2º do art. 4º da Lei nº 9.069, de 1995.

C. Po lí ti ca mo ne tá ria no bi mes tre ou tu bro-no-
vem bro de 2002, de mons tran do os re sul ta dos pre vis-
tos pela pro gra ma ção mo ne tá ria para o quar to tri-
mes tre de 2002 e o ocor ri do no bi mes tre ou tu bro-no-
vem bro do ano pas sa do, re gis tran do-se que to dos os
agre ga dos es ti ve ram den tro dos li mi tes de va ri a ção
per cen tu al em doze me ses.

D. Pers pec ti vas para 2003. As au to ri da des mo -
ne tá ri as con si de ra ram um ce ná rio fa vo rá vel à con ti-
nu i da de da ex pan são eco nô mi ca para os pró xi mos
me ses, ten do em con ta vá ri os ele men tos, den tre os
qua is a “re cu pe ra ção das ex pec ta ti vas dos con su mi-
do res e em pre sá ri os” que te ri am pos ter ga do suas de -
ci sões de con su mo e in ves ti men to, res pec ti va men te.

Espe ram que o vo lu me de re cur sos ex ter nos co -
lo ca dos à dis po si ção aos pa í ses emer gen tes seja
gra du al men te re com pos to, em vis ta da pos si bi li da de
de re cu pe ra ção e con so li da ção da eco no mia nor-
te-ame ri ca na e da nor ma li za ção no mo vi men to de ca -
pi ta is in ter na ci o na is. Acre di tam, tam bém, que os pa í-
ses com po lí ti cas mo ne tá ri as e fis ca is sa di as se rão
pri vi le gi a dos nes sa re com po si ção de ca pi ta is.

Con tri bui para as pers pec ti vas fa vo rá ve is, o ajus -
te da con ta de tran sa ções cor ren tes do ba lan ço de pa -
ga men tos, que de cli nou de 4,61%, em 2001, para
1,89%, em 2002. Espe ra-se que essa ten dên cia con ti-
nue em 2003, com sal dos co mer ci a is po si ti vos e re du-
ções nos tra di ci o na is dé fi cits da con ta de ser vi ços.

Os re sul ta dos me nos fa vo rá ve is da de man da
por in ves ti men tos re per cu ti ram na que da da par ti ci-
pa ção da for ma ção bru ta de ca pi tal fixo no PIB, man -
ten do a ten dên cia de cli nan te des de o se gun do tri-
mes tre de 2001, “quan do atin gi ra 20,2%, ante 18,5%
es ti ma dos para o fi nal do ter ce i ro tri mes tre de 2002”.

A evo lu ção fa vo rá vel dos in di ca do res de mons-
tra, to da via, a in su fi ciên cia do cres ci men to para ab-
sor ção da mão-de-obra, pro vo can do ele va ção da
taxa de de sem pre go em 2002, em re la ção a 2001.
Con si de ram nas pers pec ti vas, que o cres ci men to do
ní vel de ati vi da de e a re cu pe ra ção da con fi an ça dos
con su mi do res de ve rão mo ti var au men tos fu tu ros de
pre ços, em se to res não im pac ta dos di re ta men te pelo
cho que de ofer ta ca u sa dos pela des va lo ri za ção cam -
bi al, des de abril de 2002, e en tres sa fra agrí co la, nos
úl ti mos dois me ses de 2002. Mas, as au to ri da des jul -
gam que as ta xas de in fla ção de vem ar re fe cer-se gra -
du al men te, tan to pela su pe ra ção dos efe i tos da en-
tres sa fra, como pe las me lho res pers pec ti vas com re -
la ção à evo lu ção do câm bio.

Por fim, res sal tam ain da a im por tân cia da con ti-
nu i da de do pro ces so de con so li da ção fis cal em pre en-
di do nos úl ti mos anos. Nes se ce ná rio, os re sul ta dos
fis ca is su pe ra vi tá ri os apre sen ta dos em to dos os ní ve-
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is de go ver no, con tri bu em para que a di nâ mi ca da dí -
vi da lí qui da do se tor pú bli co se man te nha em tra je tó-
ria sus ten tá vel e, em bo ra re gis tran do os ci la ções de -
cor ren tes de pres sões ad vin das do mer ca do de câm -
bio. A con ti nu i da de des se es for ço fis cal, ali a da à per -
cep ção po si ti va quan to ao com pro mis so com a ma nu-
ten ção da es ta bi li da de, con tri bu i rão para a me lho ria
na per cep ção do ris co-país e para a con so li da ção de
uma tra je tó ria de cli na da da dí vi da nos pró xi mos me -
ses. (gri fo nos so).

E. Me tas in di ca ti vas da evo lu ção dos agre ga dos
mo ne tá ri os para o pri me i ro tri mes tre e para o ano de
2003, pro gra ma das em con sis tên cia com o atu al re gi-
me de po lí ti ca mo ne tá ria. Esse re gi me é ba se a do em

me tas para a in fla ção, no com por ta men to es pe ra do
para a ren da na ci o nal, as ta xas de ju ros, as ope ra-
ções de cré di to e de ma is in di ca do res per ti nen tes.
Com base em mo de los eco no mé tri cos e con si de ran-
do-se “o cres ci men to es pe ra do do pro du to, a tra je tó-
ria es pe ra da para a taxa Se lic, os pro vá ve is im pac tos
das ope ra ções de cré di to e com po nen tes de ten dên-
cia e de sa zo na li da de ca rac te rís ti cas da que les agre -
ga dos”, es ti mou-se a va ri a ção dos me i os de pa ga-
men to, em 12 me ses, em 34,3% para mar ço e em
20% para de zem bro de 2003.

Os Qu a dros 3 e 4 da Pro gra ma ção Mo ne tá ria
são aba i xo trans cri tos e des cri tos, em vis ta de sua
re le vân cia para o exa me da ma té ria.
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A evo lu ção es pe ra da para os prin ci pa is agre ga-
dos mo ne tá ri os de mons tra ta xas de va ri a ção de
34,3% para os me i os de pa ga men to (Ml), ao lon go do
pri me i ro tri mes tre, em base anu al, e de 20,0% até o
fim do ano; a mes ma ex pan são tri mes tral está pre vis-
ta para a base mo ne tá ria res tri ta, atin gin do 15,6% no
fi nal de 2003. Para a base am pli a da pre vê-se uma ex -
pan são de 23,1% no tri mes tre, anu a li za do, e de
16,6% até o en cer ra men to do ano. Os me i os de pa ga-
men to am pli a dos (M4) po de rão atin gir o cres ci men to
de 11,1% no tri mes tre e 17,2% até de zem bro do cor -
ren te ano.

As pro je ções de mons tram que, em um ce ná rio
fa vo rá vel à re du ção das atu a is ta xas de in fla ção
(IGP-DI de 2,17% em ja ne i ro e de 28,92%, em 12 me -
ses), a po lí ti ca mo ne tá ria po de rá ser im ple men ta da
de modo a ex pan dir a li qui dez real da eco no mia e re -
du zir os ju ros. Vale lem brar que vi ve mos um re gi me
de me tas de in fla ção com ta xas flu tu an tes de câm bio.
Nes ses ca sos, o ins tru men to de con tro le da po lí ti ca
mo ne tá ria é a taxa de ju ros e não, ne ces sa ri a men te,
o con tro le do es to que de mo e da.

II – Aná li se

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria para os tri mes tres de 
cada ano é ela bo ra da pelo Ban co Cen tral, exa mi na da
e apro va da pelo Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal para
pos te ri or en ca mi nha men to a esta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, de acor do com as de ter mi na-
ções le ga is já re fe ri das.

A Pro gra ma ção Mo ne tá ria sob exa me foi ela bo-
ra da em con so nân cia com o dis pos to na Lei nº 9.069,
de 1995, e de vi da men te apro va da pelo Con se lho Mo -
ne tá rio Na ci o nal, em ses são de 19 de de zem bro de
2002. Assim, vale lem brar que o do cu men to fora ela -
bo ra do pela equi pe eco nô mi ca do go ver no an te ri or e
que, por ou tro lado, já en con tra-se no fi nal do seu se -
gun do mês de exe cu ção. A de fa sa gem en tre o en ca-
mi nha men to da men sa gem e a aná li se da pro gra ma-
ção para o pri me i ro tri mes tre de cada ano ocor re, nor -
mal men te, em fun ção do pe río do de re ces so do Con -
gres so Na ci o nal, em ja ne i ro.

Não hou ve al te ra ções me to do ló gi cas na ela -
bo ra ção da pro gra ma ção. Com efe i to, as me tas in di-

ca ti vas da evo lu ção dos prin ci pa is agre ga dos mo-
ne tá ri os são pro gra ma das em con sis tên cia com o
atu al re gi me de po lí ti ca mo ne tá ria, ba se a do em me -
tas para a in fla ção. Me di an te mo de los eco no mé tri-
cos as au to ri da des mo ne tá ri as pro je tam es ti ma ti-
vas da de man da por pa pel mo e da e por de pó si tos à
vis ta, con si de ran do-se, além das me tas de in fla ção,
das ex pec ta ti vas de com por ta men to da de man da
agre ga da e do cres ci men to do Pro du to Inter no Bru -
to, da tra je tó ria da taxa bá si ca de ju ros (Se lic) e dos
ce ná ri os do més ti cos e in ter na ci o na is com pa tí ve is
com as me tas para a in fla ção, os pro vá ve is im pac-
tos das ope ra ções de cré di to e os com po nen tes de
ten dên cia e sa zo na li da des ca rac te rís ti cos des ses
agre ga dos.

Embo ra cons te da pro gra ma ção al guns in di-
ca do res da ma cro e co no mia do País e das pers pec-
ti vas para 2003 que a fun da men tam, não há no do -
cu men to in for ma ções so bre a tra je tó ria es pe ra da
da taxa bá si ca de ju ros – de res to, ins tru men to de
con tro le da po lí ti ca mo ne tá ria sob um re gi me de
me tas de in fla ção. Não há in for ma ções so bre a dis -
tri bu i ção do cré di to, nem so bre o em pre go de me di-
das ur gen tes e ne ces sá ri as para eli mi nar abu sos
nos spre ads (di fe ren ça en tre os cus tos de cap ta-
ção e de apli ca ção no mer ca do). De igual modo,
não cons ta do do cu men to ma ni fes ta ções ou com-
pro mis sos ex pres sos das au to ri da des mo ne tá ri as
quan to ao pa pel da po lí ti ca mo ne tá ria a ser im ple-
men ta da no res pec ti vo tri mes tre, ex ce to que a con -
ti nu i da de do es for ço fis cal, “ali a da à per cep ção po -
si ti va quan to ao com pro mis so com a ma nu ten ção
da es ta bi li da de, con tri bu i rão para a me lho ria na
per cep ção do ris co-país e para a con so li da ção de
uma tra je tó ria de cli nan te da dí vi da nos pró xi mos
me ses”, con for me fls. 13 do pro ces sa do.

To da via, a pro gra ma ção per mi te às au to ri da-
des mo ne tá ri as uma ex pan são dos me i os de pa ga-
men tos (Ml) da or dem de 34,3% no tri mes tre, em
base anu al. Isto per mi te-nos in fe rir que, mes mo
com uma taxa de in fla ção de 2,17% em ja ne i ro e de
28,92% em 12 me ses, me di da pelo IGP-DI, ha ve rá
pos si bi li da des de uma po lí ti ca mo ne tá ria ex pan si o-
nis ta, des de que a in fla ção de mons tre si na is de re -
cuo na re cen te tra je tó ria as cen den te. Como se
sabe, des de fi na is de 2002, a in fla ção mu dou de pa -
ta mar em de cor rên cia do cho que de ofer ta ca u sa do
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pela des va lo ri za ção cam bi al, pe los au men tos do
pre ço do pe tró leo no mer ca do in ter na ci o nal em face 
da imi nen te guer ra Esta dos Uni dos–Ira que e pe los
efe i tos da en tres sa fra agrí co la. Nes se sen ti do, o
Co pom vem ele van do sis te ma ti ca men te a taxa bá -
si ca de ju ros: de 18% em me a dos de se tem bro de
2002 para 25%, em de zem bro pas sa do. Em fins de
ja ne i ro, a taxa Se lic é ele va da em meio pon to per -
cen tu al e, em 19 de fe ve re i ro de 2003, no va men te
para 26,5% ao ano. Des ta fe i ta, o au men to veio
acom pa nha do de aper to mo ne tá rio dis cri ci o ná rio,
ou seja, por meio da ele va ção dos de pó si tos com -
pul só ri os de 45 para 68%.

Há uma cla ra con tra di ção en tre as pre sen tes
ca u sas da in fla ção _ cho que de ofer ta iden ti fi ca do
in clu si ve pe las pró pri as au to ri da des mo ne tá ri as,
que sem dú vi da per sis te _ e a uti li za ção da taxa
bá si ca de ju ros como ins tru men to de con tro le.
Como se sabe, a ele va ção dos ju ros afe ta ne ga ti-
va men te o con su mo e os in ves ti men tos, pro pa gan-
do-se uma con tra ção ge ne ra li za da da de man da
agre ga da e um au men to do já inu si ta do ní vel de
de sem pre go na so ci e da de bra si le i ra. Ju ros al tos
são, por tan to, in com pa tí ve is com o cres ci men to do 
Pro du to Inter no Bru to. Esta po lí ti ca di fi cul ta, na tu-
ral men te, o aten di men to dos com pro mis sos as su-
mi dos pelo novo go ver no com a ge ra ção de mi-
lhões de em pre gos e a al me ja da re to ma da do de -
sen vol vi men to eco nô mi co. Como bem fri sa ra o Mi -
nis tro-Che fe da Casa Ci vil, em 20 de fe ve re i ro de
2003, no dia se guin te ao anún cio da ele va ção dos
ju ros e aper to mo ne tá rio pelo Co pom, a po lí ti ca
mo ne tá ria é exe cu ta da pelo Ban co Cen tral, mas é
par te in te gran te da po lí ti ca eco nô mi ca do go ver no.
O tra ta men to mo ne tá rio dado a in fla ção as cen den-
te, mor men te quan do o seu nú cleo é ti pi ca men te
in fla ção de cus to, é um di le ma que de ve rá ser
equa ci o na do por toda a so ci e da de bra si le i ra, in-
clu in do-se, evi den te men te, os res pon sá ve is pela
po lí ti ca mo ne tá ria.

De qual quer for ma, com base nas es ti ma ti vas
pro je ta das para a ex pan são dos prin ci pa is agre ga-
dos mo ne tá ri os no pri me i ro tri mes tre de 2003, se ria
pos sí vel fa ci li tar a li qui dez real da eco no mia, me di-
an te a ex pan são da ofer ta mo ne tá ria e do cré di to,
as sim como a re du ção dos ju ros bá si cos. To da via,
em pre va le cen do o re gi me de me tas de in fla ção e o

ri gor ope ra ci o nal dos guar diões da mo e da na ci o nal,
isso so men te será pos sí vel, no cur to pra zo, se hou -
ver si na is ob je ti vos de que os fa to res ca u sa do res da
in fla ção es te jam se dis si pan do, a exem plo da es ta bi-
li da de dos pre ços in ter na ci o na is do pe tró leo e da ex -
tin ção do ce ná rio mun di al tur bu len to mo ti va do pela
imi nên cia de uma guer ra, li te ral men te no front ex ter-
no. No pla no da ma cro e co no mia real do més ti ca, res -
ta dar se gui men to ao ajus te fis cal e es tru tu ral do se -
tor pú bli co para ma nu ten ção dos su pe rá vits fis ca is e
con ti nu ar pro mo ven do as ex por ta ções com subs ti tu-
i ção de im por ta ções, de modo a man ter sal dos co-
mer ci a is po si ti vos e a pros se guir na me lho ra dos sal -
dos em tran sa ções cor ren tes. Esse mo vi men to no
lado real da eco no mia en se ja rá, por um lado, a me -
no res pres sões do se tor pú bli co pela pou pan ça e,
por ou tro, me nor de man da por ca pi ta is ex ter nos
para fi nan ci ar os dé fi cits em tran sa ções cor ren tes.
Des se modo, as con di ções re a is da eco no mia po de-
rão de ter mi nar a evo lu ção das con di ções mo ne tá ri-
as, em es pe ci al a tra je tó ria des cen den te dos ju ros
no mi na is e re a is.

III – Voto

Não obs tan te as res sal vas cons tru ti vas aqui ex -
pos tas à pro gra ma ção e à po lí ti ca em cur so, con clu í-
mos o nos so Pa re cer pela apro va ção da Pro gra ma-
ção Mo ne tá ria para o pri me i ro tri mes tre de 2003, nos
ter mos do se guin te:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2003

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o pri me i ro tri mes tre de 2003.

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

Art. 1º Fica apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o pri me i ro tri mes tre de 2003, nos ter mos da
Men sa gem Pre si den ci al nº 1, de 2003.

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,
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PARECER Nº 71, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre a Men sa gem nº 53, de 2003
(Men sa gem nº 49, de 14-2-2003, na ori-
gem), do Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, que, nas ope ra ções de cré di to au to ri-
za das pela Re so lu ção nº 66, de 2002, do
Se na do Fe de ral, so li ci ta seja in clu í do o
item “des pe sas ge ra is” nas con di ções fi -
nan ce i ras da ope ra ção de cré di to a ser
fir ma da com o Export De ve lop ment of
Ca na dá – EDC, e re ti fi ca da a de fi ni ção de 
“amor ti za ção” no em prés ti mo a ser fir-
ma do com o Ban co BNP Pa ri bas S/A e o
Bank Le u mi LE-Isra el B. M.

Relator: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
a esta Casa a Men sa gem nº 53, de 2003 (Men sa gem
nº 49, de 14-2-2003, na ori gem), do Se nhor Pre si den te
da Re pú bli ca, que so li ci ta seja in clu í da o item “Des pe-
sas Ge ra is” nas con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de
cré di to a ser fir ma da com o Export De ve lop ment of Ca -
na dá – EDC, e re ti fi ca da a de fi ni ção de “Amor ti za ção”
no em prés ti mo a ser fir ma do com o Ban co BNP Pa ri-
bas S/A e o Bank Le u mi LE-Isra el B.M., nas ope ra ções
de cré di to au to ri za das pela Re so lu ção nº 66, de 2002.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

A Re so lu ção nº 66, de 2002, au to ri zou a União a 
re a li zar qua tro ope ra ções de cré di to ex ter no, cu jos re -
cur sos se des ti nam à aqui si ção de equi pa men tos
des ti na dos ao Pro je to AL-X, no âm bi to do Pro gra ma
de For ta le ci men to do Sis te ma de Con tro le do Espa ço
Aé reo Bra si le i ro.

Ocor re que a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal,
por meio do Pa re cer STN/COREF/GERFI nº 531, de
8-11-2002, que ins tru iu o pro ces so de au to ri za ção,
omi tiu das con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré -
di to a ser fir ma da com o Export De ve lop ment of Ca -
na dá – EDC, o item “Des pe sas Ge ra is”, que es tão li -
mi ta das a até 0,1% do va lor do con tra to.

Em re la ção ao em prés ti mo a ser fir ma do com o
Ban co BNP Pa ri bas S/A e o Bank Le u mi LE-Isra el
B.M, a pró pria Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal so li ci-
tou re ti fi ca ção do Pa re cer STN/COREF/GERFI nº
536, de 11-11-2002, tam bém par te in te gran te da ins -
tru ção pro ces su al, para al te rar a de fi ni ção de “Amor ti-
za ção” como sen do “o mon tan te de cada de sem bol so
di vi di do em nú me ro de par ce las se mes tra is igua is ao

nú me ro de pe río dos de ju ros que exis tem no pe río do,
co me çan do na data do de sem bol so e ter mi nan do na
data fi nal de re pa ga men to (102 me ses após a data de 
efe ti vi da de do acor do)”.

III – Voto

Ten do em vis ta a ne ces si da de de re ti fi car as
con di ções fi nan ce i ras das duas ope ra ções de cré di to
em tela, con for me au to ri za das pela Re so lu ção nº 66,
de 2002, ma ni fes to-me pela apro va ção da Men sa gem
nº 53, de 2003, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2003

Alte ra a Re so lu ção nº 66, de 2002,
para in clu ir o item “Des pe sas Ge ra is”
nas con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção
de cré di to a ser fir ma da com o Export
De ve lop ment of Ca na dá – EDC, e re ti fi car
a de fi ni ção de “Amor ti za ção” no em prés-
ti mo a ser fir ma do com o Ban co BNP Pa -
ri bas S/A e o Bank Le u mi LE-Isra el B.M.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O art. 4º da Re so lu ção nº 66, de 2002,

pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so IX:

Art.4º ....................................................
..............................................................
IX – des pe sas ge ra is: li mi ta das a até

0,1% (um dé ci mo por cen to) do va lor do
con tra to. (NR)

Art. 2º O in ci so IV do art. 7º da Re so lu ção nº
66, de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

Art. 7º ...................................................
..............................................................
IV – amor ti za ção: o mon tan te de cada

de sem bol so di vi di do em nú me ro de par ce-
las se mes tra is igua is ao nú me ro de pe río-
dos de ju ros que exis tem no pe río do, co me-
çan do na data do de sem bol so e ter mi nan do
na data fi nal de re pa ga men to (102 me ses
após a data de efe ti vi da de do acor do). (NR)

Art. 3º A con tra ta ção das ope ra ções de cré di to
ex ter no a que se re fe re a Re so lu ção nº 66, de 2002, 
de ve rão efe ti var-se no pra zo má xi mo de 540 (qui-
nhen tos e qua ren ta) dias con ta dos da data pu bli ca-
ção des ta Re so lu ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, Ro me ro Jucá, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, pro je 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 28 DE 2003

Dá nova re da ção ao in ci so VIII do
ar ti go 22 da Lei nº 8.245, de 18 de ou tu-
bro de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. O Inci so VIII do Arti go 22 da Lei nº 8.245,

de 18 de ou tu bro de 1991, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 22. .................................................
VIII - pa gar os im pos tos e ta xas, e ain -

da o prê mio de se gu ro com ple men tar con tra
fogo, que in ci dam ou ve nham a in ci dir so bre
o imó vel.

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Jus ti fi ca ção

O in ci so de que tra ta o pre sen te pro je to é ob je to
de mu i tas dis cus sões ju di ci a is, no que se re fe re a
quem com pe te o pa ga men to do IPTU, por exem plo. A
re da ção vi gen te da Lei nº 8.245/91, em seu art. 22, in -
ci so VIII, diz que é “de obri ga ção do lo ca dor o pa ga-
men to de im pos tos e ta xas, e o prê mio de se gu ro
com ple men tar con tra fogo, que in ci dam ou ve nham
in ci dir so bre o imó vel, sal vo dis po si ção ex pres sa em
con trá rio no con tra to”, ou seja, se for acor da do en tre
as par tes que o pa ga men to do re fe ri do im pos to cabe
ao lo ca tá rio, o lo ca dor fica de so bri ga do do pa ga men-
to do im pos to so bre pro pri e da de imo bi liá ria.

O Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal, em seu art. 32,
de fi ne como fato ge ra dor do IPTU a “pos se do bem
imó vel por na tu re za ou por aces são fí si ca”. De fato, a
pro pri e da de dis tin gue-se da pos se, quer quan to à for -
ma de aqui si ção, quer quan to aos efe i tos, mu i to em -
bo ra te nham al guns pon tos em co mum (arts. 524 e
585 do CC). Con tu do, mu i tos au to res não con si de ram
in cons ti tu ci o nal a par te fi nal do art. 32 do CTN que in -
clui pos se na de fi ni ção de fato ge ra dor. Cum pre, to da-
via, ob ser var que a pos se abran gi da pelo fato ge ra dor
é aque la de con te ú do eco nô mi co, o que ex clui, por

exem plo, o lo ca tá rio. Por tan to, “pos su i dor a qual quer
tí tu lo” re fe re-se àque le que exer ce al guns dos po de-
res ine ren tes ao do mí nio ou à pro pri e da de.

Des sa for ma, este pro je to visa cor ri gir uma fa lha
da Lei nº 8.245/91, se gun do a qual com pe te ao pro -
pri e tá rio do imó vel o pa ga men to de im pos tos, ta xas e
con tri bu i ções de qual quer na tu re za que in ci dam e ve -
nham in ci dir so bre o imó vel.

E por to das es sas ra zões que pre ten de mos seja 
o pre sen te pro je to apro va do, dada a ele va da im por-
tân cia de se ame ni zar os ma les ca u sa dos às fa mí li as
que, sem te rem con di ções de ad qui rir um imó vel, pre -
ci sam des ti nar gran de par te de sua ren da, com pa ga-
men tos de alu guéis. Por isso te mos a cer te za de con -
tar com o apo io dos ilus tres pa res à apro va ção des te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. – 
Se na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó-
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

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:
....................................................................................

Dos de ve res do lo ca dor e do lo ca tá rio

Art. 22. O lo ca dor é obri ga do a:
VIII - pa gar os im pos tos e ta xas, e ain da o prê -

mio de se gu ro com ple men tar con tra fogo, que in ci-
dam ou ve nham a in ci dir so bre o imó vel, sal vo dis po-
si ção ex pres sa em con trá rio no con tra to;
....................................................................................

(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 29, DE 2003

Dá nova re da ção ao ar ti go 37 da Lei
nº 8.245, de 18 de ou tu bro de 1991.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 37 da Lei nº 8.245, de 18 de ou tu-

bro de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 37. No con tra to de lo ca ção, pode
o lo ca dor exi gir do lo ca tá rio as se guin tes
mo da li da des de ga ran tia:

I – ca u ção;
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II – se gu ro de fi an ça lo ca tí cia.
Pa rá gra fo úni co. É ve da da, sob pena

de nu li da de, mais de uma das mo da li da des
de ga ran tia num mes mo con tra to de lo ca-
ção.” (NR)

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

Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Jus ti fi ca ção

Nin guém des co nhe ce as sé ri as di fi cul da des
que o pre ten den te à lo ca ção de um imó vel re si den ci al
en con tra quan do lhe é exi gi do um fi a dor pro pri e tá rio.
E quan do o en con tra, este, ao re sol ver as su mir o
ônus, o faz com re ce io e cons tran gi men to. Daí a su -
pres são da fi gu ra do fi a dor nas lo ca ções re si den ci a is,
mas per ma ne cen do, como ga ran tia, a ca u ção ou o
se gu ro-fi an ça, já pre vis tos na le gis la ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro 2003. – Pa u lo
Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

Dis põe so bre as lo ca ções dos imó-
ve is ur ba nos e os pro ce di men tos a elas
per ti nen tes.

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. 37. No con tra to de lo ca ção, pode o lo ca dor
exi gir do lo ca tá rio as se guin tes mo da li da des de ga-
ran tia:

I – ca u ção;
II – fi an ça;
III – se gu ro de fi an ça lo ca tí cia.
Pa rá gra fo úni co. É ve da da, sob pena de nu li da-

de, mais de uma das mo da li da des de ga ran tia num
mes mo con tra to de lo ca ção.
....................................................................................

(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 (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Os pro je tos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à
Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí ci os 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:

Of. 84/2003-GLGOV

Bra sí lia, 24 de fe ve re i ro 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:
Nos ter mos do art. 66-A, pa rá gra fo úni co do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, in di co o Se na dor
João Ca pi be ri be como vice-lí der do Go ver no.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var meus
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver-
no.

Ofí cio nº 45/03 – GLDPT

Bra sí lia-DF, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 4º do art. 65 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, e em adi ta men to ao Ofí -
cio nº 10/2003, in di co como Vice-Lí de res do Blo co de
Apo io ao Go ver no os Se na do res Mag no Mal ta, Fer -
nan do Be zer ra e Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

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) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – 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) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti,
pela or dem.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
pela or dem.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pela or -
dem.) – Sr.Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção em se -
gun do lu gar.
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O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – 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) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do Re gi men-
to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – 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. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção de 
Li de ran ça, po rém se ria bom que do ra van te a Mesa
ob ser vas se o Ple ná rio, por que fui o se gun do a le van-
tar o mi cro fo ne. Mas não vou bri gar por isso.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª está ins cri to, em pri me i ro lu gar, como Lí -
der, Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Obri -
ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos -
ta.

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, gos ta ria
de ex pres sar a imen sa hon ra de fa zer par te da mais
ele va da Câ ma ra Le gis la ti va do País como re pre sen-
tan te do Esta do do Pará. Embo ra não seja novo no
Par la men to, pois du ran te qua tor ze anos exer ci car gos
le gis la ti vos no meu Esta do, devo con fes sar-lhes que
este mo men to, em par ti cu lar, está a exi gir-me uma
car ga su per la ti va de auto-su pe ra ção.

Em ra zão dis so, rogo a in dul gên cia de V. Exªs
para a emo ção que me as sal ta nes te mo men to. Emo -
ção de um ho mem co mum, egres so do in te ri or do
Pará – e cuja his tó ria de vida re su me a de mi lhões de
bra si le i ros -, que, por con tin gên ci as so ci a is, foi obri -
ga do a mi grar de sua ter ra na tal para ten tar a sor te na
ci da de gran de.

Não obs tan te o in ten so pro ces so de des ca rac te-
ri za ção cul tu ral que as gran des me tró po les exer cem
so bre o com por ta men to e os va lo res do ho mem do
cam po, afi an ço-lhes que re sis ti a tais in fluên ci as. Não
per di a es sên cia de ho mem do in te ri or, pois ain da me

des lum bro com o inu si ta do e me emo ci o no ante os
gran des de sa fi os da vida.

Estou de ve ras emo ci o na do, Srªs e Srs. Se na do-
res, ante o de sa fio de aju dar o Bra sil a se di men tar sua 
tri lha para o de sen vol vi men to, e o fato de ser re pre-
sen tan te do Pará nes ta Casa só au men ta o meu or gu-
lho e põe em re le vo a mi nha res pon sa bi li da de.

O Pará vem pas san do por um ace le ra do pro ces-
so de re es tru tu ra ção, que, além de im pri mir um novo
per fil eco nô mi co e so ci al ao Esta do, vem cla ra men te
so er guen do a auto-es ti ma de sua po pu la ção.

Infe liz men te, é ne ces sá rio que se diga, o Pará
sem pre foi pos to à mar gem das gran des de ci sões na -
ci o na is, con se qüên cia de ne fas tas po lí ti cas que, ao
lon go dos anos, vem au men tan do o fos so das de si-
gual da des re gi o na is no Bra sil.

Uma de mi nhas mais ur gen tes mis sões nes ta
Casa é jus ta men te jo gar lu zes so bre esse pro ble ma e
tra ba lhar di u tur na men te para com ba ter as ca u sas
des sa de si gual da de, a fim de que os Esta dos do Nor-
te se jam efe ti va men te in se ri dos na Fe de ra ção bra si-
le i ra. Te nho ple na e to tal cons ciên cia de que as ca u-
sas dos de se qui lí bri os fe de ra ti vos têm ra í zes his tó ri-
cas e eco nô mi cas com ple xas e pro fun das.

Não pre ten do, com ar rou bos de na ti vis mo, en -
fren tar o pro ble ma, mas o Esta do do Pará e a Re gião
Nor te não ace i ta rão – e isso é pon to pa cí fi co – que
se ja mos vis tos como o gran de al mo xa ri fa do na tu ral
do Bra sil e do mun do.

Estou Se na dor por que o povo en ten deu e con fi-
ou na mi nha men sa gem. O Pará é gran de, como gran -
de é o seu des ti no. Por isso tra ba lha rei, até o úl ti mo
dia do meu man da to, na her cú lea mis são de di mi nu ir
a ní ve is ace i tá ve is as pro fun das de si gual da des re gi o-
na is que di vi dem o País em dois blo cos dis tin tos: de
um lado, po si ci o na-se um Bra sil rico, cul to e po de ro-
so, que dita as re gras do des ti no na ci o nal e que está
in se ri do no mun do; de ou tro lado, exis te um Bra sil que 
cha fur da na po bre za, na ig no rân cia e no atra so, que
as sis te im pas sí vel e im po ten te à de gra da ção das
suas ri que zas e que, cul tu ral men te, tem sido obri ga-
do a re ce ber ape nas as so bras do Bra sil rico.

Estou Se na dor para aju dar a rom per de fi ni ti va-
men te as bar re i ras que im pe dem que o Pará te nha ní -
ve is de cres ci men to com pa tí ve is com o do res to do
País. Ou o Bra sil per mi te que o Pará in te gre in con di ci-
o nal men te a Fe de ra ção, par ti ci pan do de ma ne i ra efe -
ti va de suas gran des de ci sões, dan do en se jo a que
sua po pu la ção des fru te subs tan ti va men te dos efe i tos
do de sen vol vi men to, ou a mi nha mis são no Se na do
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terá sido inú til. Por tan to, não pre ten do re cu ar um mi lí-
me tro se quer na de fe sa dos in te res ses do Pará. 

É ne ces sá rio que lem bre mos que so mos ato res
de uma nova era na His tó ria do Bra sil. A so li dez das
nos sas ins ti tu i ções, o es tá gio de ama du re ci men to de -
mo crá ti co que atu al men te vi ve mos, bem como o cres -
cen te com pro me ti men to po lí ti co do Esta do com ques -
tões de re le vân cia so ci al, ina u gu ram uma nova e pro -
mis so ra eta pa na vida do País. 

O Bra sil fi nal men te se deu con ta que é im pos sí-
vel avan çar sem a pro mo ção de re for mas es tru tu ra is
pro fun das. O pa pel do Se na do nes se pro ces so é fun -
da men tal, não so men te na for mu la ção des sas mu-
dan ças, mas, prin ci pal men te, no de li ne a men to do
pro ces so, im pe din do que pro pos tas sur gi das sob o
sig no da imo de ra ção e do des com pro mis so com o fu -
tu ro do País pos sam pros pe rar. Ne ces si ta mos, con-
tra ri a men te, im pri mir ce le ri da de àque las que, na con -
di ção de fun da men ta is ao País, te nham suas ges ta-
ções obs tru í das por in te res ses con de ná ve is, me no-
res, que in sis tem de for ma le vi a na e ego ís ta em des -
vi ar o Bra sil da tri lha da con tem po ra ne i da de.

Advo go ar den te men te a tese de que o Bra sil
deve co me çar pro mo ven do uma ho nes ta, trans pa ren-
te e abran gen te re for ma po lí ti ca, se qui ser efe ti va-
men te mu dar e ca mi nhar com se gu ran ça para a mo -
der ni da de. Os ali cer ces de sus ten ta ção de nos sas
ins ti tu i ções po lí ti cas pos su em a con sis tên cia de um
cas te lo de fu ma ça. Nada, ab so lu ta men te nada, é ca -
paz de vin gar no Bra sil en quan to in sis tir mos em re a li-
zar re for mas num ter re no inós pi to à co e rên cia, ao
sen ti men to de bem ge ral e à fi de li da de. Enquan to não 
ti ver mos co ra gem de en fren tar com ma tu ri da de e res -
pon sa bi li da de a re for ma po lí ti ca, todo e qual quer es -
for ço para mu dar o Bra sil vai es bar rar em di fi cul da des
di ta das por in te res ses cor po ra ti vos des ti tu í dos de
qual quer com pro mis so com os an se i os da ma i o ria do
povo bra si le i ro, e ao ego de de mi ur gos par ti dá ri os
que tan gem o des ti no do povo bra si le i ro pela tri lha
som bria e tor tu o sa de suas con ve niên ci as.

Ou re a li za mos com de no do a re for ma po lí ti ca
de que o Bra sil pre ci sa, per mi tin do que os Par ti dos
se jam do ta dos de vér te bras e de iden ti da de de fi ni da,
ou tudo o mais que fi zer mos a tí tu lo de mu dan ça pa re-
ce rá um gro tes co es pe tá cu lo de mis ti fi ca ção para o
povo.

Qu e ro tam bém, nes ta opor tu ni da de, ma ni fes tar
a mi nha po si ção em re la ção ao pro je to so ci al re cen te-
men te lan ça do pelo Go ver no Fe de ral. Não obs tan te
as áci das crí ti cas lan ça das por es pe ci a lis tas con tra o
Pro gra ma Fome Zero, den tre elas a que con si de ra o
Pro gra ma um re tro ces so ina ce i tá vel, pois con cen tra

es for ços no com ba te à fome na sim ples dis tri bu i ção
de ali men tos e não em pro gra mas de pro mo ção so ci-
al que aju dam as pes so as a er ra di car a po bre za.
Admi to que, mes mo di an te de dis tor ções que even tu-
al men te sur gi rão com a efe ti va im plan ta ção do Pro-
gra ma, re co nhe ço a in ten ção do Go ver no. Quem co -
nhe ce a mi sé ria fora dos cír cu los aca dê mi cos e das
abs tra ções teó ri cas, sabe que quem tem fome quer
co mi da.

Quem come tem mais sa ú de e, evi den te men te,
mais dis po si ção para es tu dar, tra ba lhar e, pas mem,
mais vi ta li da de para ques ti o nar sua con di ção.

Dar co mi da a quem tem fome é um pas so; é
ape nas um im por tan te e de ci si vo pas so. E o Go ver no
não po de ria fi car au sen te, es pe ran do uma so lu ção
mais ace i tá vel para o pro ble ma. A fome não é uma
equa ção so ci al em que o re sul ta do para ser efi caz de -
pen de de es ta be le ci men tos de con di ções e do tem -
pe ro de me di das adi ci o na is. Quem tem fome quer co -
mer, e logo. 

Mes mo di an te de tan ta per ple xi da de e pre o cu-
pa ção, é mis ter que re co nhe ça mos que an tes de en -
si nar mos a pes car é ne ces sá rio que ofe re ça mos o
pe i xe.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Du ci o mar Cos ta, fala-vos o seu vi zi nho do
que ri do To can tins, Esta do que, com mu i to or gu lho,
jun ta men te com o que V. Exª, in te gra a Re gião Nor te
des te País. Sa i ba, no bre Se na dor, que en ten do ser a
re gião cen tro-nor te um novo Bra sil que está sen do
des co ber to. Mas, ouço com mu i ta aten ção as con si-
de ra ções po si ti vas que V. Exª traz a esta Casa, o seu
em pe nho e o seu pro pó si to em de fen der com in te i re-
za não só os in te res ses da va lo ro sa gen te do Pará,
mas, tam bém, os do Bra sil. Qu e ro, ao lhe dar as boas
vin das, di zer a V. Exª que co mun go nes sa luta pela
im ple men ta ção de ações de in te res ses re gi o na is e
na ci o na is. O meu Esta do e o de V. Exª têm in te res ses
co muns, como, por exem plo, a na ve ga ção do rio To-
can tins, com a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí e
do La ge a do; a im ple men ta ção, com ur gên cia, da Fer -
ro via Nor te-Sul, que não é uma as pi ra ção me ra men te
re gi o nal, mas uma ne ces si da de na ci o nal de mu dar a
ma triz de trans por te des te País gi gan te, com ex ten sa
área ter ri to ri al, e que pri vi le gi ou, ao lon go de sua His -
tó ria, a mo dal ro do viá ria – sa bi da men te a mais cara
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do mun do e que im põe aos nos sos Esta dos e às nos -
sas ati vi da des pro du ti vas um cus to mais ele va do, ca -
u san do pre ju í zo a nos sa po pu la ção; além da re cu pe-
ra ção da ro do via Be lém-Bra sí lia, prin ci pal eixo de li -
ga ção en tre os Esta dos do Pará e o do To can tins às
de ma is re giões des te País. Vejo com mu i ta ale gria o
en tu si as mo e a dis po si ção de V. Exª, ao so mar-se
àque les que in te gram a Re gião Nor te com o in tu i to de 
no va men te de fen der os fun dos cons ti tu ci o na is e o
res ta be le ci men to da Su dam – seja com qual quer ou -
tro nome – para que a Re gião não so fra os pre ju í zos
que já vem so fren do com o tran ca men to da apli ca ção
dos re cur sos dos fun dos cons ti tu ci o na is. Por tan to, é
com mu i ta ale gria – re pi to – que vejo o en tu si as mo de
V. Exª, opor tu ni da de em que que ro me so mar ao tra -
ba lho de V. Exª, no sen ti do de con tri bu ir para o de sen-
vol vi men to da nos sa Re gião e o do nos so que ri do
País.

O SR. DUCIOMAR COSTA  (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, no bre Se na dor, e o in si ro
ao meu pro nun ci a men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as sim
como mu i tos de S. Exªs que com põem esta Casa, eu
tam bém vim do in te ri or do País, no Esta do do Pará.
Saí de mi nha ci da de ain da mu i to jo vem, com pou co
mais dez anos de ida de. Fui para a ca pi tal para ten tar
a vida. Fi lho de nor des ti no, na ca pi tal, fui co bra dor de
ôni bus, jor na le i ro, mas con se gui che gar à fa cul da de e 
me for mar em ba cha rel de Di re i to. Ingres sei na vida
pú bli ca como ve re a dor da mi nha ca pi tal, Be lém. Tive
dois man da tos como ve re a dor – além de ter a fe li ci da-
de de ser con tem po râ neo do nos so Co le ga, Se na dor
Luiz Otá vio –, e de po is mais dois como De pu ta do
Esta du al.

Co nhe ço o meu Esta do, a di fi cul da de do meu
povo, da mi nha gen te. E as sim como mi lhões de bra -
si le i ros que hoje es tão es pe ran ço sos com o novo Go -
ver no, e como mu i tos dos se nho res, tam bém ve nho a
esta Casa che io de es pe ran ça – es pe ran ça de le var
ao meu povo, ao meu Esta do, o Pará, po lí ti cas sé ri as
e de cen tes, que re al men te per mi tam que o povo pa -
ra en se e o povo da re gião Nor te te nham opor tu ni da-
de de se de sen vol ver e de cres cer.

Até hoje, Srªs e Srs. Se na do res, as po lí ti cas
ado ta das para o Esta do do Pará e a re gião Nor te têm
mas sa cra do aque le povo. São po lí ti cas que não per -
mi tem que a po pu la ção da que la re gião te nha a mes -
ma con di ção de pros pe rar e de cres cer que o res to da 
po pu la ção do País. E essa é a nos sa mis são nes ta
Casa. Vim para esta Casa e peço o apo io das Srªs e
dos Srs. Se na do res para que aqui pos sa mos hon rar o 
voto que re ce be mos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ago ra
mes mo es ta mos pas san do, no Esta do do Pará, por
uma si tu a ção de mu i ta di fi cul da de, jus ta men te em
fun ção de po lí ti cas ado ta das que mas sa cram aque le
povo, em fun ção da lei que de so ne ra os pro du tos de
ex tra ção mi ne ral.

Na úl ti ma sex ta-fe i ra, fa lei des ta tri bu na so bre a
Vale do Rio Doce, que, mais uma vez, des pre za, des -
con si de ra, ig no ra a si tu a ção eco nô mi ca e so ci al do
Esta do do Pará ao anun ci ar o pro je to de im plan ta ção
de seu pólo si de rúr gi co no Ma ra nhão.

Srªs e Srs. Se na do res, es tou de ve ras pre o cu pa-
do com essa si tu a ção. Aqui, ou tros ora do res já se ma -
ni fes ta ram so bre o as sun to, como o Se na dor Luiz
Otá vio. Qu e ro de i xar re gis tra da, nos Ana is des ta
Casa, a mi nha pre o cu pa ção com a po pu la ção do
Esta do do Pará.

A so ci e da de ci vil or ga ni za da da que le Esta do
co me ça uma re a ção a essa po lí ti ca que con si de ra-
mos per ver sa para com o povo do Pará. 

Sr. Pre si den te, ago ra mes mo os sin di ca tos, as
as so ci a ções es tão se or ga ni zan do para uma re a ção.

O jor nal O Li be ral, ve í cu lo de ma i or cir cu la ção
no Esta do, es tam pa a se guin te man che te: “Pro tes to
no sul do Pará con tra Vale pre vê ocu pa ção de fer ro-
via”. Mo vi men to po pu lar para de fen der o in te res se do
Esta do já tem nome: “O Pará é que vale”. Cer ca de
qui nhen tas pes so as, re pre sen tan tes de mais de cem
en ti da des, re ú nem-se em Ma ra bá e de ci dem ra di ca li-
zar. É a al ter na ti va mais efi caz para im pe dir que a
Vale im plan te o pólo si de rúr gi co no Ma ra nhão.

Srªs e Srs. Se na do res, o nos so Esta do é mar ca-
do pela vi o lên cia, como V. Exªs de vem sa ber, em fun -
ção de uma sé rie de fa to res que le vam a sua po pu la-
ção a to mar po si ções como essa. Espe ro que a Com -
pa nhia Vale do Rio Doce se sen si bi li ze di an te de fa tos
des sa na tu re za; que se sen te e con ver se, a fim de en -
con trar uma po lí ti ca mais jus ta para aque le Esta do.

Srªs e Srs. Se na do res, V. Exªs têm acom pa nha-
do a si tu a ção de pri vi lé gio que vive, hoje, a Com pa-
nhia Vale do Rio Doce no Pará. Como dis se, na úl ti ma
sex ta-fe i ra, quan do as so mei a esta tri bu na, a Vale do
Rio Doce tem in cen ti vos fis ca is que ne nhu ma ou tra
em pre sa nes te País tem. No en tan to, ela não se pre o-
cu pa com as ques tões so ci a is do nos so Esta do.
Como dis se an te ri or men te, ela re ti ra os nos sos mi né-
ri os e de i xa ao povo do Pará só a fu ma ça e o api to do
trem.

Estou aqui para fa zer este re gis tro por es tar de -
ve ras pre o cu pa do com o que pode acon te cer, com a
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re a ção da po pu la ção de ten tar de fen der o pa tri mô nio
da que le Esta do e os in te res ses do Pará.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Du ci-
o mar Cos ta, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na dor Du ci-
o mar, que ro de i xar re gis tra do o meu apo io e o meu
res pe i to à po si ção de V. Exª so bre a Com pa nhia Vale
do Rio Doce, que, por vá ri as dé ca das, tra ba lha pra ti-
ca men te com to dos os nos sos pro du tos, to dos os
nos sos mi né ri os. Todo o po ten ci al mi ne ral do Esta do
do Pará está, re al men te, nas mãos da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. E, bre ve men te, a Vale terá 80% de
seus ne gó ci os no Esta do do Pará. Tra ta-se de uma
em pre sa tran so ceâ ni ca, com uma ca pa ci da de de in-
ves ti men to mu i to gran de, mas cujo re sul ta do so ci al
de i xa a de se jar, prin ci pal men te nes te mo men to. O
Go ver na dor Si mão Ja te ne, on tem, em au diên cia com
o Mi nis tro José Dir ceu e o Mi nis tro da Jus ti ça dis cu tiu
não ape nas essa ques tão, mas, prin ci pal men te, a si -
tu a ção dos ga rim pe i ros de Ser ra Pe la da, que es tão
ali acam pa dos há cer ca de um ano, mais de dez mil
ga rim pe i ros, em con se qüên cia de pro ble mas em Ser -
ra Pe la da, hoje de pro pri e da de tam bém da Com pa-
nhia Vale do Rio Doce. São pro ble mas mu i to sé ri os,
que afe tam a eco no mia do País, por se tra tar de em -
pre sa que re pre sen ta mais de US$2 bi lhões anu a is
na ba lan ça co mer ci al. Sem dú vi da, é uma em pre sa
mu i to im por tan te, eco no mi ca men te, para o Bra sil e
para o Esta do do Pará. Por tan to, o pro nun ci a men to
de V. Exª, nes ta tar de, é co ro a do de êxi to. Con te com
o apo io tam bém da mi nha ban ca da, do meu Par ti do,
nes sa gran de luta.

O SR. DUCIOMAR COSTA (Blo co/PTB – PA) –
Agra de ço o apar te do Se na dor Luiz Otá vio.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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 Jef fer son
Pé res, 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, II, a, do Re gi men to Inter no.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pedi a 
pa la vra em nome da Li de ran ça do PDT para co lo car,
numa sín te se, a po si ção do nos so Par ti do di an te do
que acon te ceu on tem e do que está acon te cen do há
mu i to tem po no Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, não vou usar ad je ti vos. É inú til
ad je ti var o que ocor reu on tem, no Rio de Ja ne i ro, e

que se vem re pe tin do: a sede da Pre fe i tu ra já foi alvo
de ti ros; o Pa lá cio do Go ver no, o Pa lá cio Gu a na ba ra,
tam bém; ruas do Rio de Ja ne i ro já fi ca ram com suas
ca sas co mer ci a is fe cha das por or dem do nar co trá fi co.
E, on tem, guer ri lha ur ba na, ter ro ris mo, gra na das, na
Ave ni da Vi e i ra Sou to.

Todo ad je ti vo é inú til. Ve re mos, da qui a pou co,
na pró xi ma se ma na, dis cur sos, en xur ra das de re tó ri-
ca nes te Se na do, e de ar ti gos em jor na is, que, logo
de po is, caem no es que ci men to. Temo mu i to que es te-
ja acon te cen do com a so ci e da de bra si le i ra aqui lo que 
Han nah Arendt cha mou de “a ba na li za ção do mal”.

Esta mos per den do a ca pa ci da de de nos in dig-
nar com o in to le rá vel, Sr. Pre si den te. Ima gi no como
es ta ria, hoje, o Con gres so ame ri ca no, se es ti ves se a
5ª Ave ni da com suas lo jas fe cha das, se bom bas ti ves-
sem sido lan ça das, se hou ves se ti ros nas ruas, se vá -
ri os ôni bus ti ves sem sido al vos de co que téis mo lo tov,
se a Ci da de de Nova Ior que es ti ves se pa ra li sa da.
Como es ta ria a so ci e da de ame ri ca na, hoje? No Bra -
sil, não. É a ba na li za ção do mal. No Esta do do Rio de
Ja ne i ro, o po der es ta tal está sen do anu la do pelo po -
der pa ra le lo do nar co trá fi co.

Dá-se pri o ri da de à fome no Bra sil, o que é mu i to
jus to, mas o que exis te, no País, é des nu tri ção, fome
en dê mi ca. A ri gor, nin guém mor re de ina ni ção, mas
mi lha res de pes so as mor rem di a ri a men te – as que
são po bres; não as da clas se rica e mu i to pou cas da
clas se mé dia. So frem os que vi vem em São Pa u lo no
seu pa tri mô nio, mas a per da de vida é dos po bres,
dos ne gros. Esses que se le van tam, com jus ta in dig-
na ção, con tra a dis cri mi na ção ra ci al e so ci al, con tra a
de si gual da de, não se le van tam, in dig na dos, con tra a
mor te de mi lha res de po bres, prin ci pal men te, no Rio
de Ja ne i ro e em São Pa u lo, onde mor re mais gen te do 
que mor reu na Gu er ra da Bós nia. O Bra sil só per de
para a Co lôm bia – são da dos da Orga ni za ção Mun di-
al de Sa ú de –, que é cam peã, por mo ti vos ób vi os,
pois está há trin ta anos em guer ra ci vil. E aqui não há
um pla no na ci o nal de se gu ran ça. Nin guém se im por ta
com isso. Pode-se até fin gir que se dá im por tân cia a
essa ques tão, mas isso não é pri o ri da de na ci o nal. O
nar co trá fi co é um cân cer.

Se na dor Ro meu Tuma, há uma ban da po dre
nas Po lí ci as a ser vi ço do nar co trá fi co. O sis te ma pe ni-
ten ciá rio está to tal men te apo dre ci do por for ça da cor -
rup ção e da in ti mi da ção. Ve jam V. Exªs a re por ta gem
de do min go: mi lha res de ar mas e mu ni ções es tão
sen do ven di das por sol da dos e ofi ci a is das nos sas
For ças Arma das, con ta mi na das pelo nar co trá fi co. O
Po der Ju di ciá rio está in fil tra do.
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Sr. Pre si den te, já que me di das emer gen ci a is
não são to ma das, co me ço a me per gun tar se já não é
tem po – te nho co ra gem de di zer isso, de sa fi an do até
mes mo a opi nião pú bli ca – de se dis cu tir a le ga li za-
ção das dro gas. O nar co trá fi co é um cân cer que não
se pode er ra di car. Enquan to hou ver con su mi do res de
dro gas – e sem pre ha ve rá –, exis ti rão pro du to res, for -
ne ce do res e nar co trá fi co.

A di fe ren ça en tre Bra sil e Esta dos Uni dos é ape -
nas uma. Lá, o nar co trá fi co é tam bém iner ra di cá vel.
Não há cor ti na ele trô ni ca ao lon go do Rio Gran de, na
fron te i ra com o Mé xi co, nem guar da cos te i ra, DEA ou
FBI que im pe çam que os Esta dos Uni dos apre sen tem
os mais al tos ín di ces de con su mo de dro ga do mun do.
Bi lhões de dó la res não con se guem ven cer o nar co-
trá fi co, por que, en quan to hou ver con su mi do res de
dro ga, ha ve rá for ne ce do res.

Per gun to se já não é tem po de se dis cu tir, em
en con tros mul ti dis ci pli na res, com co ra gem, a le ga li-
za ção das dro gas. Não es tou pre gan do que se le ga li-
zem as dro gas an tes de uma am plís si ma dis cus são
com a so ci e da de, mas es tou di zen do o ób vio: com a
le ga li za ção, está mor to o nar co trá fi co. Ou não, Se na-
dor Ney Su as su na?

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – É pos sí vel.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Com

a ex tin ção da clan des ti ni da de, está mor to o nar co trá-
fi co. Quem de fen de isso não está a fa vor do nar co trá-
fi co, mas de fen den do a mor te dele. É uma ques tão de 
ana li sar a re la ção cus to/be ne fí cio. O cus to da le ga li-
za ção das dro gas será, tal vez, o au men to do seu con -
su mo, mas o be ne fí cio é a ex tin ção do nar co trá fi co.
Va mos com pa rar cus to/be ne fí cio, por que é pre ci so
en ca rar o nar co trá fi co com toda a sua se qüe la de cor -
rup ção e in ti mi da ção. Há dias, um ex-di re tor da pe ni-
ten ciá ria de Ma na us me di zia que não adi an ta pa gar
R$10 mil a um guar da pe ni ten ciá rio, que pode ser in -
cor rup tí vel, mas que não re sis ti rá à se guin te ame a ça:
“Se você não de i xar que eu in tro du za, na pe ni ten ciá-
ria, um te le fo ne ce lu lar, ma ta rei sua mu lher e fi lhos”.

A esse pon to che ga mos, Sr. Pre si den te. O que
está acon te cen do no Rio de Ja ne i ro e em São Pa u lo
me pa re ce um sí mi le per fe i to dos Esta dos Uni dos dos 
anos 20: pro i bi ção de be bi das; dis se mi na ção de des -
ti la ri as clan des ti nas em todo o ter ri tó rio ame ri ca no,
in clu si ve no in te ri or; pro li fe ra ção das gan gues, das
qua is Al Ca po ne era fi gu ra em ble má ti ca; e o Esta do
pa ra le lo em Chi ca go e em ou tras gran des ci da des
ame ri ca nas. Isso só de sa pa re ceu com o fim da Lei
Seca.

Sr. Pre si den te, vou su ge rir ao Pre si den te Sar -
ney que co man de a re a li za ção de um gran de se mi ná-
rio nes te Se na do, tal vez, em con jun to com a Câ ma ra,
para se dis cu tir esse pro ble ma gra vís si mo. Po de re-
mos tam bém, sem te mor, com ou sa dia, dis cu tir a pos -
sí vel le ga li za ção das dro gas em âm bi to in ter na ci o nal,
le van do-se isso para o fó rum da ONU, por que se ria
uma te me ri da de le ga li zá-las ape nas no Bra sil. Tal vez
seja tem po de con si de rar essa pos si bi li da de em todo
o mun do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PMDB,
agra de cen do ao Lí der Re nan Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Sér gio Ca bral, por con ces são da Li -
de ran ça do PMDB, con ce do a pa la vra a V. Exª, 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. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te em
exer cí cio, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro agra de cer as ma ni fes ta ções
do Se na dor Jef fer son Pé res e a sua pre o cu pa ção
com o Esta do do Rio de Ja ne i ro, que vi veu a si tu a ção
dra má ti ca de ter vá ri os ba ir ros e ruas si ti a dos, por
con ta de or dens da das pelo nar co trá fi co.

O Rio de Ja ne i ro, como to das as gran des ca pi ta-
is do Bra sil, vive esse dra ma da vi o lên cia, que tem no
nar co trá fi co, como bem dis se o Se na dor Jef fer son
Pé res, o prin ci pal guar da-chu va, a prin ci pal ca u sa. É,
sem dú vi da, o nar co trá fi co o gran de res pon sá vel,
hoje, pe los al tos ín di ces de vi o lên cia nos gran des
cen tros ur ba nos, es pe ci fi ca men te no Rio de Ja ne i ro.

A Po lí cia Ci vil e a Po lí cia Mi li tar do Esta do do
Rio de Ja ne i ro con so mem 80% das suas ener gi as e
dos seus gas tos no com ba te a esse cri me fe de ral, a
esse cri me que não é es ta du al. S. Exª foi mu i to fe liz na 
abor da gem des se tema, que é na ci o nal e não pre o cu-
pa ape nas a Go ver na do ra Ro si nha Ga ro ti nho e o Se -
cre tá rio de Se gu ran ça Pú bli ca do Esta do do Rio de
Ja ne i ro. É hora de o Go ver no Fe de ral co me çar a se
pre o cu par com essa ques tão. Não é pos sí vel – como
ti ve mos equi vo ca da men te, há um ano, em re la ção ao
ban di do Fer nan di nho Be i ra-Mar – o des lo ca men to da
res pon sa bi li da de para o Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Não há uma po lí ti ca de pre sí di os fe de ra is. Não há
uma po lí ti ca na ci o nal de com ba te ao nar co trá fi co na
ex ten são de que o Bra sil ne ces si ta.
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O Rio de Ja ne i ro, pa ra le la men te a isso, vive
uma si tu a ção pro ble má ti ca, do pon to de vis ta das
suas fi nan ças. E faço um ape lo ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, ao Mi nis tro da Fa zen da, às au to ri da des fe de-
ra is, para que te nham ma i or sen si bi li da de com o
Esta do do Rio de Ja ne i ro nes te mo men to.

O Se na dor Ney Su as su na, que é o nos so quar to
Se na dor, com todo o res pe i to ao povo da Pa ra í ba – o
Se na dor Mag no Mal ta se ins cre ve como o quin to, e o
Se na dor Jef fer son Pé res, cre io que tam bém. Aliás, o
Esta do do Rio de Ja ne i ro tem esse pri vi lé gio de pre o-
cu par todo o Bra sil, por que, na ver da de, é o gran de
tam bor. Li hoje nos jor na is: pro ble ma em Di a de ma,
mor te no en sa io da es co la de sam ba em São Pa u lo,
pro ble ma em Belo Ho ri zon te, e o Rio de Ja ne i ro, de
ma ne i ra mais dra má ti ca e en fá ti ca, ex pres sa exa ta-
men te esse dra ma da vi o lên cia ur ba na, que ocor re
em todo o País.

Nes se sen ti do, cre io que o Go ver no Fe de ral
deve olhar esse tema, não do pon to de vis ta par ti dá rio
ou do go ver no de “A”, “B” ou “C”, mas do pon to de vis -
ta do Esta do, que é a nos sa fun ção aqui. Esta Casa
re pre sen ta os Esta dos, e por isso faço um ape lo ao
Lí der do Go ver no, aos Srs. Se na do res do PT – par ti-
cu lar men te ao Se na dor Sa tur ni no Bra ga, do Par ti do
dos Tra ba lha do res do Esta do do Rio de Ja ne i ro – e ao 
Se na dor Mar ce lo Cri vel la, que são meus com pa nhe i-
ros.Já es ta mos pro cu ran do, jun ta men te com o Se na-
dor Ney Su as su na, um en ten di men to com o Go ver no
Fe de ral, por que não es ta mos na con tra mão da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal – não é o que de se ja mos –
nem na con tra mão da aus te ri da de or ça men tá ria. O
que não é pos sí vel é que um Esta do da di men são do
Rio de Ja ne i ro viva essa si tu a ção, com con tas blo-
que a das e com au diên ci as em que não se re sol vem
as ques tões bá si cas do re la ci o na men to en tre as au -
to ri da des da Fa zen da e o Go ver no Esta du al.

Par ti cu lar men te, fiz cam pa nha para o Pre si den-
te Lula em 1989, no se gun do tur no, após o meu can -
di da to, Má rio Co vas, ter sido der ro ta do no pri me i ro
tur no. Em 1994 e 1998, fiz cam pa nha para Fer nan do
Hen ri que e, em 2002, para José Ser ra, mas faço um
ape lo por que o Pre si den te Lula sem pre teve uma
gran de re cep ção no Esta do do Rio de Ja ne i ro, foi lá
sua ma i or vo ta ção no se gun do tur no. E, nes te mo-
men to, tra ta-se de uma ques tão efe ti va men te de
Esta do. É evi den te que não es tou fa zen do uma ila ção
di re ta en tre o caos de on tem na ci da de do Rio de Ja -
ne i ro e essa re la ção con tur ba da en tre o Go ver no Fe -
de ral e o Go ver no Esta du al, do pon to de vis ta das fi -
nan ças, do en ten di men to de pa ga men to de dí vi das e
de pro pos tas que a Go ver na do ra está fa zen do ao Go -

ver no Fe de ral. A mi nha so li ci ta ção e o meu ape lo é
para uma po lí ti ca de ma i or boa von ta de com o Esta do
do Rio de Ja ne i ro.

Do pon to de vis ta do com ba te a essa vi o lên cia, o
Se na dor Jef fer son Pé res foi mu i to co ra jo so, mu i to ver -
da de i ro – e a S. Exª me as so cio – em re la ção a uma
nova aná li se da po lí ti ca de dro gas, da sua pro i bi ção,
do que ela gera de vi o lên cia – S. Exª lem brou os anos
20 na Amé ri ca. E fi ca mos com essa po lí ti ca, a meu ver, 
hi pó cri ta, co man da da pe los Esta dos Uni dos em re la-
ção ao com ba te às dro gas, que gera mu i to mais gas to,
mu i to mais vi o lên cia do que se en fren tás se mos com
se ri e da de a des cri mi na li za ção do usuá rio – nes se
sen ti do a Eu ro pa já avan çou mu i to. V. Exª, Se na dor
Jef fer son Pe res, tem de mim todo o apo io. Subs cre vo
esse re que ri men to de V.Exª ao Pre si den te Sar ney, no
sen ti do de o Se na do pro mo ver um de ba te so bre essa
ques tão, tra zen do es pe ci a lis tas, tra zen do as igre jas,
en fim, tra zen do à dis cus são o tema das dro gas.

Do je i to que está é um mo de lo fa li do, um mo de-
lo, como dis se bem V. Exª, que ata ca fun da men tal-
men te os po bres, mas tam bém a clas se mé dia, por -
que a vi o lên cia não faz dis tin ção de raça, de cor, de
clas se so ci al, e é um tema das gran des ci da des.

O que o Rio de Ja ne i ro vi veu on tem, na ver da de,
é um es pe lho do gra ve pro ble ma das dro gas nas
gran des ci da des do Bra sil, do gra ve pro ble ma da vi o-
lên cia, que no Rio de Ja ne i ro teve di men sões – usan -
do uma ex pres são da se ma na que an te ce de – car na-
va les cas, dan tes cas: 20 ôni bus que i ma dos, 13 pes so-
as fe ri das, co mér cio fe cha do. Como V. Exª bem co lo-
cou, ruas im por tan tes do Rio de Ja ne i ro ti ve ram seu
co mér cio fe cha do. Isso é uma ver go nha!

E não é hora de cul par nin guém, como se ten tou
no pas sa do re cen te, quan do Be ne di ta da Sil va era
Go ver na do ra e eu era Pre si den te da Assem bléia Le -
gis la ti va. Na que la oca sião, re je i tei qual quer ten ta ti va
de ila ção en tre a ges tão de Be ne di ta da Sil va e aque la
vi o lên cia, por que isso é não-con jun tu ral, mas es tru tu-
ral, hoje, na so ci e da de bra si le i ra, e não cabe con de-
nar o Go ver na dor A, B ou C. 

Por isso, Sr. Pre si den te, cre io que o que o Rio de 
Ja ne i ro vi veu on tem é o que, de cer ta ma ne i ra, o Bra -
sil vive di a ri a men te nos seus gran des cen tros ur ba-
nos. O Go ver no Fe de ral tem que es ta be le cer uma po -
lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca. O nos so 1º Se cre tá rio, o
no bre Se na dor Ro meu Tuma, uma das ma i o res au to-
ri da des do Bra sil em se gu ran ça pú bli ca, po de rá, cer -
ta men te, no pla no do Se na do Fe de ral, to mar a van-
guar da des sa dis cus são so bre uma po lí ti ca de se gu-
ran ça pú bli ca na ci o nal de ver da de no com ba te a essa 
mar gi na li da de e, ao mes mo tem po – por que acho que 
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uma co i sa cor re pa ra le la à ou tra –, quem sabe, o Go -
ver no Fe de ral ou o Con gres so Na ci o nal, o Se na do,
ini ci ar essa dis cus são do tema dro gas: le ga li zar ou
não, e qual o cus to para a so ci e da de bra si le i ra, para
as fa mí li as bra si le i ras, da sua ile ga li da de.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Encon tra-se nes ta Casa a Srª Iris de Ara ú jo

Re zen de Ma cha do, su plen te con vo ca da da Re pre-
sen ta ção do Esta do de Go iás, em vir tu de de li cen ça
do ti tu lar, Se na dor Ma gui to Vi le la.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa o ori gi nal do Di plo-
ma, que será pu bli ca do na for ma re gi men tal, e de ma-
is do cu men tos exi gi dos por lei.

É a se guin te a do cu men ta ção en ca mi-
nha da à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – De sig no Co mis são for ma da pela Srª Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, pelo Sr. Se na dor De mós te nes
Tor res e pelo Se na dor Ney Su as su na para con du zir S. 
Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o com pro mis so re gi-
men tal.

(A Srª Iris de Ara ú jo Re zen de Ma cha do é con du-
zi da ao ple ná rio e pres ta, jun to à Mesa, o com pro mis-
so.)

Con vi do a to dos, in clu si ve a as sis tên cia, a fi ca-
rem de pé para que a Se na do ra pos sa pres tar o com -
pro mis so.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO REZENDE
MACHADO (PMDB – GO) – Pro me to guar dar a
Cons ti tu i ção Fe de ral e as leis do País, de sem pe nhar
fiel e le al men te o man da to de Se na do ra que o povo
me con fe riu e sus ten tar a união, a in te gri da de e a in -
de pen dên cia do Bra sil. (Pal mas)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – De cla ro em pos sa da no man da to de Se na do ra
da Re pú bli ca a no bre Se nho ra Iris de Ara ú jo Re zen de
Ma cha do, que, a par tir des te mo men to, pas sa a par ti-
ci par dos tra ba lhos da Casa.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do de Go iás, em subs ti tu i ção ao Se na dor, Ma-
gui to Vi le la, ado ta rei o nome aba i xo con sig na do e in -
te gra rei a ban ca da do Par ti do PMDB.

Nome Par la men tar: Iris de Ara ú jo

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Iris de Ara ú jo Re zen de Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo,
por ces são do Se na dor Alber to Sil va e per mu ta com o 
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a fir me de ter mi na ção de lu tar pe los mais
al tos in te res ses do povo de Go iás e do Bra sil é o fun -
da men to que me con duz nes ta nova e de sa fi a do ra

mis são de as su mir, pelo pe río do de cin co me ses,
uma hon ro sa ca de i ra no Se na do da Re pú bli ca.

Ocu po, com mu i ta hu mil da de, a vaga que me é
ce di da pelo ilus tre e com ba ti vo Se na dor Ma gui to Vi le-
la, que de i xa mo men ta ne a men te suas fun ções par la-
men ta res no Con gres so Na ci o nal numa sin gu lar ho -
me na gem ao seg men to fe mi ni no, com quem sem pre
man te ve os mais ele va dos com pro mis sos.

Espe ro, sin ce ra men te, cor res pon der à gran de-
za des se ges to, dan do pros se gui men to às ini ci a ti vas
e pro po si tu ras que mar cam a atu a ção de Ma gui to, ho -
mem pú bli co re co nhe ci do por sua dig ni da de, co ra-
gem, es pí ri to so li dá rio e ir re to cá vel hon ra dez.

Não im por ta a di men são do tem po. Qu e ro uti li-
zar cada se gun do des ta opor tu ni da de para re a fir mar
prá ti cas, con ce i tos e prin cí pi os que sem pre nor te a-
ram mi nha con du ta no de cor rer de 37 anos de ati vi da-
de pú bli ca em que o amor à pes soa hu ma na sem pre
es te ve no cen tro das ini ci a ti vas e das pre o cu pa ções.

Não che go, Srªs e Srs. Se na do res, ao Se na do
de mãos aba nan do. Vem de lon ge a ba ta lha, ain da
nos ver des anos 60, em que as su mia, ao lado de meu 
com pa nhe i ro Iris Re zen de Ma cha do, as ta re fas so ci a-
is na Pre fe i tu ra de Go iâ nia, onde plan ta mos as pri me-
i ras se men tes de pro te ção à fa mí lia e aos ca ren tes,
com a cons tru ção de ma ter ni da des e lan ça men to da
cam pa nha do aga sa lho, que per ma ne ce in tac ta até
os dias de hoje. 

No Go ver no de Go iás, em duas opor tu ni da des,
man ti ve mos essa for te de ter mi na ção em prol dos es -
co lhi dos. Fun da mos a or ga ni za ção Le gi o ná ri as do
Bem-Estar So ci al, que li te ral men te trans for mou a
face opri mi da e mi se rá vel de nos so povo por meio de
in ter ven ções fir mes e prá ti cas. Aju da mos, Srªs e Srs.
Se na do res, a er ra di car as fa ve las de Go iâ nia, par ti ci-
pan do ati va men te, sob o co man do do en tão Go ver na-
dor Iris Re zen de, dos mu ti rões que em ape nas 24 ho -
ras le van ta vam teto para mi lha res de pes so as. Fo-
mos, sim, ou sa dos no com ba te à fome, com as pi o ne-
i ras hor tas co mu ni tá ri as. Com mu i to or gu lho, edi fi ca-
mos ti jo lo por ti jo lo a Vila Vida, que pas sou a abri gar
ido sos aban do na dos por suas fa mí li as e se tor nou
elo qüen te sím bo lo em de fe sa da so li da ri e da de.

Des de o prin cí pio, fi ze mos da po lí ti ca po de ro sa
arma no com ba te às in jus ti ças. As ruas, Srªs e Srs.
Se na do res, eram a nos sa trin che i ra con tra a ti ra nia.
Lan ça mos o nos so gri to lado a lado com o povo, con -
tri bu in do para or ga ni zar em Go iâ nia as pri me i ras ma -
ni fes ta ções que de sen ca de a ram a der ro ca da do re gi-
me mi li tar. Foi as sim na mo nu men tal con cen tra ção de 
mas sas que de fla grou a cam pa nha pe las Di re tas Já,
onde fui a úni ca mu lher, com o ma i or or gu lho, com o
ma i or pa tri o tis mo, a dis cur sar num even to de gran de-
za his tó ri ca.

Fevereiro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  26 02207FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



Nes se par ti cu lar, Sr. Pre si den te, faço uma re fe-
rên cia, de i xan do de lado o dis cur so. Encon trei na mi -
nha vida pú bli ca, nes sa ca mi nha da de 37 anos, com
mu i ta emo ção, com pa nhe i ros que ago ra re ve jo, como 
o Pre si den te des ta Casa, au sen te no mo men to, mu i to
bem re pre sen ta do pelo Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos.

Com par ti lhei com o Se na dor José Sar ney o pa -
lan que pe las Di re tas Já, no gran de mo vi men to que se 
ini ci ou na ci da de de Go iâ nia. Com par ti lhei com o Se -
na dor Ro meu Tuma gran des fe i tos e gran des vi a gens
pelo Esta do de São Pa u lo, como a pri me i ra mu lher
can di da ta a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, na cha pa
de Ores tes Qu ér cia.

Per cor re mos, Se na dor Mão San ta, no seu gran -
di o so Esta do, vá ri os ca mi nhos, in clu si ve de car ro, lu -
tan do pe los ide a is do PMDB, le van do a ban de i ra da
re de mo cra ti za ção e da luta pelo voto po pu lar.

Ca mi nhei ao lado des te pa tri mô nio, que é o Se -
na dor Alber to Sil va. S. Exª gen til men te ce deu-me o
seu es pa ço, para que hoje, na tri bu na, eu ti ves se a
opor tu ni da de de ofe re cer ao meu povo do Esta do de
Go iás, e que aqui me hon ra com a sua pre sen ça, as
mi nhas pa la vras de agra de ci men to, as mi nhas pa la-
vras de fé e de es pe ran ça nos des ti nos des sa Na ção.

Fo mos, sim, ou sa dos na con so li da ção do pro-
ces so de mo crá ti co, e por esse ca mi nho tam bém tri -
lha ram ou tros com pa nhe i ros, como Re nan Ca lhe i ros,
que está au sen te no mo men to; Lá za ro Bar bo sa, aqui
pre sen te; e nem pre ci sa ria de me re fe rir ao ex-Se na-
dor Iris Re zen de, que aqui tam bém com pa re ce para
mi nha hon ra e para a mi nha no bre za. (Pal mas.)

Na que la opor tu ni da de, em 1994, tor nei-me a
pri me i ra mu lher a dis pu tar a Vice-Pre si dên cia da Re -
pú bli ca no Bra sil. Pos te ri or men te, se ria ele i ta para a
pri me i ra su plên cia do Se na do, ao mes mo tem po em
que co man da va, já por qua tro anos, o Di re tó rio Esta -
du al do PMDB go i a no.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, tra go para esta
Casa o le ga do da fren te de lu tas nas mais va ri a das
trin che i ras em que a co e rên cia, a jus te za de pro pó si-
tos e o amor à Pá tria sem pre fo ram os re a is mo ti va do-
res de uma tra je tó ria aca len ta da pe los mais no bres e
ca ros ide a is.

Ja ma is me pre o cu pei com a via fá cil do car re i-
ris mo, por que a mi nha pe le ja é toda ela fe i ta de ab ne-
ga ção e de ati tu des per ma nen tes, vi san do o am pa ro
ao pró xi mo – sem co bran ças e nem con tra par ti das.

Se te nho ago ra a opor tu ni da de de uti li zar – e,
diga-se de pas sa gem, emo ci o na da – a mais res pe i ta-
da tri bu na do Par la men to bra si le i ro, com cer te za,
tudo fa rei para dig ni fi car a hon ro sa mis são, co lo can-
do-me como ins tru men to do povo go i a no e bra si le i ro
para ser uma voz ati va em prol das gran des e ina diá-
ve is trans for ma ções es pe ra das por to dos.

Mais do que nun ca, re a fir ma mos os nos sos mais
só li dos com pro mis sos com o povo de Go iás, que exi ge
ati tu des con cre tas ca pa zes de, pelo me nos, mi ni mi zar
a de te ri o ra ção da in fra-es tru tu ra que afe ta o con jun to
da sua eco no mia. É pre ci so, se nho res, so lu ções ur-
gen tes e ina diá ve is para evi tar a des tru i ção da ma lha
viá ria do Esta do, um ter rí vel agra van te que en ca re ce
os cus tos dos fre tes e im pe de a efi cá cia da com pe ti ti vi-
da de dos nos sos pro du tos agrí co las.

É pre ci so, igual men te, re co lo car na or dem do
dia a re to ma da dos im pres cin dí ve is in ves ti men tos no
se tor in dus tri al, ten do em vis ta o fo men to do pro ces so
pro du ti vo com pro fis si o na lis mo e ini ci a ti vas cri a ti vas,
apos tan do na ou sa dia e no ar ro jo de nos sos em pre-
en de do res.

Sras. e Srs. Se na do res, é es pe ci al men te do lo ro-
so cons ta tar a agres são que vem sen do im pos ta à in -
fân cia bra si le i ra, ví ti ma dos no vos pa drões com por ta-
men ta is e do per fil cada vez mais ego ís ta do mer ca do
de tra ba lho que ani qui lam a fa mí lia, des tro em a pu re za
e que bram aque le vín cu lo mais per ma nen te de afe ti vi-
da de en tre pais e fi lhos. Nes se ce ná rio, a TV se trans -
for ma na ina ce i tá vel edu ca do ra de ge ra ções in te i ras,
fa vo re cen do a prá ti ca da vi o lên cia, como ilus tram ca -
sos re cen tes que es pan ta ram a Na ção. Mais dra má ti-
cos ain da são os alar man tes ín di ces de des nu tri ção in -
fan til que ex plo dem nos bol sões de mi sé ria, con cla-
man do per ma nen te men te os go ver nos a uma po si ção
mais de ter mi na da na bus ca das ina diá ve is so lu ções.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te, no bre Se na do ra?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Em nome
do PMDB, gos ta ria de, ao sa u dá-la e dar-lhe nos sas
boas-vin das, de se jar-lhe mu i to su ces so. Seja
bem-vin da.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor. (Pal mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com li cen ça, Se na do ra Iris.

A Mesa es cla re ce às ga le ri as que o Re gi men to
Inter no da Casa não per mi te ma ni fes ta ções.

O Sr. De mós te nes Tor res (PMDB – GO) – Se -
na do ra, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Gos ta-
ria tam bém de, em nome do PFL, sa u dar V. Exª e
dar-lhe as boas-vin das. Faço isso em re co nhe ci men to
à sua atu a ção como agen te pú bli ca. V. Exª foi uma ex -
tra or di ná ria Pri me i ra Dama e, as sim como o Go ver na-
dor Iris Re zen de, re a li zou um dos tra ba lhos mais pro -
fí cu os em nos so Esta do. Em nome do PFL, gos ta ria
de sa u dar V. Exª, o ex-Se na dor Iris Re zen de e tam-
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bém toda esta gran de ban ca da de de pu ta dos es ta du-
a is, fe de ra is, di ver sas au to ri da des e o Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas do Esta do, que a acom pa nham. V.
Exª faz jus à sua me re ci da fama de mu lher tra ba lha-
do ra, em pre en de do ra, cor re ta, hon ra da, de cen te e
que de fen de mu i to bem o nos so Esta do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO – Agra de ço, emo ci o-
na da e hon ra da, o apar te de V. Exª, Se na dor De mós-
te nes Tor res.

É essa mes ma se nha com por ta men tal, di fun di-
da a par tir do avan ço tec no ló gi co, um dos fa to res que
le vam a nova ge ra ção a, cada vez mais, aban do nar à
pró pria sor te os nos sos ido sos de po is de ha ve rem se
de di ca do por toda uma vida a tra ba lhar inin ter rup ta-
men te para ser vir ao País e ao seu povo. Não te rei,
Srªs. e Srs. Se na do res, ne nhum tipo de te mor de aqui
pre gar o cum pri men to de um de ver sa gra do, in sis tin-
do que fi lhos e ne tos se jam obri ga dos a cu i dar de
seus pais e avós, li vran do-os da so li dão e do aban do-
no, de tal for ma que, um dia, pos sa mos pro cla mar
essa fase da vida como a ter ce i ra ida de da ale gria.

Pros se gui re mos a luta que visa à ple na ci da da-
nia para as mu lhe res bra si le i ras, ten do em vis ta as
no vas exi gên ci as que sur gem a par tir das re cen tes
con quis tas his tó ri cas. É pre ci so es tu dar e pro por al -
ter na ti vas para cor ri gir dis tor ções, prin ci pal men te em
face das de si gual da des sa la ri a is no mer ca do de tra -
ba lho, a par tir de uma le gis la ção efi ci en te que ofe re ça
san ções para a prá ti ca do pre con ce i to com fins eco -
nô mi cos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Gos ta ria de aqui
ex ter nar uma 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 das. Em 1994, o PMDB do Pi a uí me con vi dou a ser 
can di da to a Go ver na dor do Esta do. Tí nha mos três pre -
fe i tos con tra 145. Na mes ma épo ca, era can di da to à
Pre si dên cia da Re pú bli ca Ores tes Qu ér cia, e a en can-
ta do ra Se na do ra en ri que cia a sua cha pa como
Vice-Pre si den te. Re cor do-me que, em 8 de ju lho de
1994, ao lado do nos so íco ne e lí der do Pi a uí, Alber to
Sil va, na ci da de de Flo ri a no, a se nho ra se fez pre sen-
te, en can tou ho mens, mu lhe res e cri an ças do Pi a uí. A
sua pre sen ça, a sua pa la vra, a sua ima gem e a sua fé,
sem dú vi da ne nhu ma, fo ram uma das ca u sas de nos -
sa vi tó ria. De po is, Deus nos per mi tiu ouvi-la na ci da de
de Altos, em Cam po Ma i or, a ci da de onde o povo do
Pi a uí, em ba ta lha san gren ta, ex pul sou os por tu gue ses
de nos sa Pá tria. De po is, em mi nha ci da de, Par na í ba –
ci da de de Alber to Sil va, ci da de de João Pa u lo dos Reis
Vel lo so, o ma i or Mi nis tro do Pla ne ja men to nes ses 502

anos de Bra sil, ci da de do ma i or ju ris ta des ta Pá tria,
Evan dro Lins e Sil va –, teve lu gar o co mí cio que ain da
hoje é re cor da do como o ma i or co mí cio que hou ve na -
que la ci da de. O povo do Pi a uí apla u diu a Se na do ra e
Ores tes Qu ér cia, e foi o úni co povo ca paz, no Bra sil, de 
ele ger Rui Bar bo sa nas ele i ções que dis pu tou. Então,
aqui, o nos so tes te mu nho e a nos sa gra ti dão. Um bem
nun ca vem só, como dis se o Pa dre Vi e i ra. De po is de
ele i to, fui a Go iás ver aque le que, sem dú vi da, foi o ma -
i or go ver na dor de Go iás, exem plo para to dos nós do
Bra sil, Srªs e Srs. Se na do res. Vi um povo fe liz, vi o mi -
la gre de um ho mem fa zer, em um dia só, mil ca sas
para os po bres. Eu que ria apre sen tar a gra ti dão que o
exem plo ar ras ta: gra ças a essa for ça e a esse exem plo,
con se gui cons tru ir 40 mil ca sas po pu la res no Pi a uí. A
Se na do ra Iris, exem plo de amor ao Bra sil, en ri que ce
hoje o Se na do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, Sr. Se na dor. Agra de ço sen si bi li za da as
pa la vras de V. Exª. Re al men te, es ti ve mos jun tos e tive 
a opor tu ni da de de me re cer, de V. Exª e do povo do Pi -
a uí, mu i ta aten ção.

Re fe rin do-me ao tra ba lho da mu lher, gos ta ria de 
di zer que fe liz men te, hoje, o Se na do já con ta com um
nú me ro ma i or de Se na do ras, to das elas com ba ti vas,
atu an tes, pre pa ra das e em pe nha das em lu tar por
aque les que re pre sen tam.

Nós, Se na do ras, te mos uma res pon sa bi li da de
ma i or que a dos Srs. Se na do res. Mu i tas ve zes, tor na-
mo-nos fo cos das aten ções por que so mos mi no ria e
so mos mu lhe res. Não nos é co bra do ape nas a pos tu-
ra, mas tam bém que tra ba lhe mos me lhor, que pres te-
mos o me lhor ser vi ço. Assim, nós, Se na do ras, so mos
me lho res por que so mos mu lhe res e por que te mos
cons ciên cia de que ire mos ser co bra das por isso. É
ne ces sá rio, por tan to, que ofe re ça mos às mu lhe res
que vi vem nes te País afo ra as con di ções que mu i tas
ve zes al can ça mos e não te mos con di ções de di vi dir.
Te mos que lu tar por uma me lhor qua li fi ca ção pro fis si-
o nal para esse gran de exér ci to de mu lhe res que tra -
ba lham. Hoje em dia é mu i to di fí cil en con trar uma mu -
lher que fi que em casa, que não te nha que tra ba lhar
para aju dar a com ple men tar a ren da fa mi li ar.

E a mi nha pa la vra, nes te mo men to, é para as
mu lhe res: aque las que de i xam seus fi lhos pre sos em
quar tos imun dos – e não fa zem isso por que que rem,
mas por que pre ci sam – su je i tos a se rem que i ma dos
quan do vão fa zer a sua co mi da, su je i tos a pu lar a ja -
ne la, ir para a rua e se trans for ma rem com pul so ri a-
men te em pi ve tes, a gran de po pu la ção que en con tra-
mos nos si na le i ros das gran des ci da des des te País.
Des cul pem-me, por que es tou fu gin do do meu dis cur-
so, mas pe di ria que ti ves sem um pou co de com pla-
cên cia co mi go, por que é a pri me i ra vez que ocu po
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uma tri bu na como esta e acre di to que isso será le va-
do em con si de ra ção.

Qu e re mos, ain da, Sr. Pre si den te, par ti ci par ati va-
men te do de ba te para en con trar mos ca mi nhos para a
cri se que atin ge pro por ções gi gan tes cas, afe tan do a
es tru tu ra do po der es ta tal. Como o País pode vir à ban -
car ro ta caso não se jam to ma das pro vi dên ci as enér gi-
cas no sen ti do de pro mo ver a re for ma po lí ti ca, tri bu tá-
ria e pre vi den ciá ria, é o mo men to de um diá lo go fran -
co, aber to e re a lis ta, exi gin do de cada um dos agen tes
pú bli cos uma ati tu de de des pren di men to de tal for ma a 
que pre va le çam os in te res ses na ci o na is aci ma das
ques tões de or dem par ti dá ria ou opo si ci o nis ta.

Para tan to, Sr. Pre si den te, de fen do que seja es -
ta be le ci do um ca len dá rio cla ro e ob je ti vo, em co mum
acor do com o Exe cu ti vo, para que pos sa mos de ba ter
as re for mas de ma ne i ra cla ra e efi ci en te. Mas é im pe-
ri o so que o Go ver no, de sua par te, agi li ze o pro je to pi -
lo to, para que pos sa so frer os re pa ros e re ce ber as
con tri bu i ções do Par la men to, prin ci pal men te da so ci-
e da de, que tem dí vi das.

Te mos que co i bir a in fla ção cres cen te, com por o 
po der de com pra dos sa lá ri os, ge rar em pre gos, dis tri-
bu ir a ren da e en gre nar o cres ci men to eco nô mi co. É a 
par tir daí que o qua dro so ci al co me ça ver da de i ra-
men te a ser mo di fi ca do, com re fle xos di re tos no com -
ba te à vi o lên cia e na con so li da ção de uma so ci e da de
mais har mô ni ca, mais hu ma na e mais so li dá ria.

O Sr. Pa u lo Octa vio (PFL – DF) – V.Exª me per -
mi te um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Pa u lo Octa vio (PFL – DF) – Em nome da
Ban ca da de Bra sí lia, ci da de esta que to mou em pres-
ta do um pe da ço do ter ri tó rio de Go iás para a cons tru-
ção da ca pi tal de to dos os bra si le i ros, que ro cum pri-
men tá-la pela com pe tên cia do seu pri me i ro pro nun ci-
a men to nes ta Casa e di zer que é de mu lhe res como
V. Exª – de fi bra, com pe ten tes, tra ba lha do ras e ide a-
lis tas – que o Bra sil pre ci sa. Por isso, será um pra zer
enor me para nós, Se na do res, po der con vi ver com a
sua com pe tên cia e com a sua in te li gên cia aqui nes ta
Casa. Pa ra béns pela pro fun di da de do seu pro nun ci a-
men to.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor Pa u lo Octá vio o apar te
que hon ro sa men te me ofe re ce.

A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) – V.
Exª me per mi te um apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não, Se na do ra.

A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) –
Se na do ra Iris de Ara ú jo, em nome do meu Par ti do, o
PPS, tam bém gos ta ria de de se jar-lhe boas-vin das.
Te nha cer te za de que to dos nes ta Casa es ta mos mu i-

to fe li zes com a sua pre sen ça, o seu bri lhan tis mo, a
sua co ra gem e a sua dis po si ção para de fen der as
pes so as mais hu mil des do nos so País. Nós, mu lhe-
res, como V. Exª dis se, te mos uma res pon sa bi li da de
gi gan tes ca ao re pre sen tar mos nos so povo. Vi ven do
em um País ain da mu i to po bre, com mu i tas de si gual-
da des e di fe ren ças so ci a is, a nos sa luta cer ta men te
será re do bra da. Te re mos que de mons trar com mu i ta
fir me za aqui lo a que nos pro po mos fa zer. Por tan to,
em nome do meu Par ti do, que ro no va men te de se-
jar-lhe boas-vin das e re a fir mar a cer te za do seu su -
ces so. V. Exª irá bri lhar aqui, re pre sen tan do o povo do
nos so País.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, pelo
apar te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que o
foco das aten ções não seja ou tra vez des vi a do para
os ho lo fo tes fá ce is do jogo in ter mi ná vel dos dos siês e
dos es cân da los, que se vão tor nan do co muns. O mo -
men to é da mais su pre ma res pon sa bi li da de para que
se exe cu te a ta re fa ma i or de res ti tu ir a dig ni da de a
nos sa gen te. Se to dos ce de rem um pou qui nho, com
cer te za al can ça re mos um con sen so de di men sões
gran di o sas, ca paz de trans for mar em fes ta o pran to
dos que so frem o amar go co ti di a no das in jus ti ças.

Srªs e Srs. Se na do res, no va men te peço à Mesa, 
como no va ta, mil des cul pas por ter in frin gi do o tem-
po...

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na do-
ra, V. Exª me per mi te um rá pi do apar te?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – O Se na-
dor Ney Su as su na já fa lou, mas não se ria uma re dun-
dân cia. Qu e ria di zer, em nome dos nos sos com pa-
nhe i ros, que esta Casa re ce be V. Exª de bra ços aber -
tos. Sa be mos da sua luta e, prin ci pal men te, o quan to
ela se am pli a rá a par tir de hoje, quan do V. Exª toma
pos se nes te Se na do Fe de ral, re pre sen tan do o seu
que ri do Esta do de Go iás. Sen ti mo-nos mu i to hon ra-
dos por tê-la em nos sa Ban ca da, e sa be mos o quan to
V. Exª con tri bu i rá para o apro fun da men to e a qua li fi-
ca ção do de ba te. Seja mu i to bem-vin da e con te com o 
nos so to tal apo io.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, no bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

Para ter mi nar o meu dis cur so, Srªs e Srs. Se na-
do res, eu gos ta ria de fa zer uma con cla ma ção. Ante -
on tem, em Go iâ nia, saí, por aca so, ao ter ra ço do meu
apar ta men to e vi, em um apar ta men to do pré dio ao
lado, uma co i sa que me emo ci o nou mu i to. Lá no alto,
so li ta ri a men te, be la men te, tre mu la va a ban de i ra do
Bra sil. Eu me per gun tei: “Não é Copa do Mun do. O
que está acon te cen do?” Não é usu al que o nos so
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povo has te ie a ban de i ra bra si le i ra. Mas ela es ta va lá.
E na que le mo men to de emo ção, Srªs e Srs. Se na do-
res, sen ti que a nos sa res pon sa bi li da de, nes te ins tan-
te, é de apo i ar re al men te aque le que con se guiu res ti-
tu ir a auto-es ti ma do povo bra si le i ro. Para tan to, con -
cla mo a to dos os Se na do res e Se na do ras, De pu ta dos
Esta du a is, Fe de ra is, Ve re a do res, a apo i a rem o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, que, de po is de mu i tos
anos, con se guiu res ti tu ir a auto-es ti ma ao povo bra si-
le i ro. Va mos nos jun tar num gran de mu ti rão de tra ba-
lho para que, den tro de pou co tem po, não só o pré dio
vi zi nho ao meu, mas to das as ca sas des te País, des -
de a mais hu mil de até a mais rica, te nham na por ta,
com o ma i or or gu lho, a ban de i ra do Bra sil.

Mu i to obri ga da.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Srªs e Srs. Se na do res, en con tra-se na Casa o
Sr. Ma no el Eli as de San ta na, su plen te con vo ca do da
re pre sen ta ção do Esta do de Ser gi pe, em vir tu de do
afas ta men to da ti tu lar, a Se na do ra Ma ria do Car mo
Alves, para exer cer o car go de Se cre tá ria de Esta do
de Com ba te à Po bre za, Assis tên cia So ci al e do Tra-
ba lho.

S. Exª en ca mi nhou à Mesa a se gun da via do di -
plo ma, que será pu bli ca da na for ma re gi men tal, e de -
ma is do cu men tos exi gi dos por lei.

É a se guin te a do cu men ta ção en ca mi-
nha da à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – De sig no co mis são for ma da pe los Srs. Se na do-
res Ro meu Tuma, Alme i da Lima e Pa trí cia Go mes
para con du zir S. Exª ao ple ná rio, a fim de pres tar o
com pro mis so re gi men tal.

A Mesa con vi da a to dos, in clu si ve as ga le ri as e
a as sis tên cia, para fi ca rem de pé para que seja pres -
ta do o com pro mis so so le ne.

(O Sr. Ma no el Eli as de San ta na é con du zi do ao
ple ná rio e pres ta, jun to à Mesa, o com pro mis so.)

O SR. MANOEL ELIAS DE SANTANA (PFL –
SE) – Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as
leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to
de Se na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a
união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil. (Pal -
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – De cla ro em pos sa do, no man da to de Se na dor
da Re pú bli ca, o no bre Sr. Ma no el Eli as de San ta na,
que, a par tir des te mo men to, pas sa a par ti ci par dos
tra ba lhos da Casa.

So bre a mesa, co mu ni ca ção que será lida pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lida a se guin te:

COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do, Ser gi pe, em subs ti tu i ção a Se na dora Ma ria do
Car mo N. Alves, ado ta rei o nome aba i xo con sig na do
e in te gra rei a ban ca da do Par ti do PFL.

Nome Par la men tar: Re nil do San ta na

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Ma no el Eli as de San ta na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª tem a pa la vra 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 ape -
nas co mu ni car for mal men te à Pre si dên cia da Casa
que já é a dé ci ma vez que peço que con ser tem o pa i-
nel de vo ta ção, pois não con si go re gis trar mi nha pre -
sen ça por vias nor ma is. To dos os dias, te nho de pe re-

gri nar de as sen to em as sen to para vo tar. É uma co i sa
tão sim ples! Não en ten do por que o pro ble ma não foi
re pa ra do pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor e Lí der Tião Vi a na, a Mesa re -
gis tra a re cla ma ção de V.Exª. As pro vi dên ci as ca bí ve-
is se rão ado ta das.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pror ro go a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos,
para que se jam ou vi dos os Se na do res Le o mar Qu in-
ta ni lha, por 10 mi nu tos, a Se na do ra Ide li Sal vat ti e os
Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e Pa u lo Paim.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o mar
Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meus
cum pri men tos ao no bre Pre si den te Edu ar do Si que i ra
Cam pos, que re duz nos so tem po à me ta de. Se rei bre -
ve, Sr. Pre si den te.

Qu e ro ape nas re gis trar, nes ta tar de, que o com -
ba te à fome nes te País tem sido alvo de ações das di -
ver sas ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das há mu i to tem -
po. Hoje, o novo Go ver no Fe de ral tem como uma das
suas pri o ri da des o com ba te à fome. No meu en ten di-
men to, isso tem tudo a ver com a pro du ção de ali men-
tos.

Um no ti ci o so bra si li en se dá-nos con ta de que
hou ve uma re u nião mi nis te ri al onde se de ci diu cons ti-
tu ir uma co mis são que in ves ti ga ria, es tu da ria, dis cu ti-
ria a ques tão dos or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi-
ca dos, ques ti o nan do a ex clu si vi da de da CTNBio, Co -
mis são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os se gu ran ça, li ga da
ao Mi nis té rio da Ciên cia e da Tec no lo gia, de de ci dir
ex clu si va men te so bre esse as sun to.

Ora, Sr. Pre si den te, esse de ba te já ocor re em
âm bi to na ci o nal e no Se na do Fe de ral há al gum tem -
po.

Cha mo a aten ção des sa co mis são para im por-
tan tes pes qui sas e es tu dos re a li za dos pela Embra pa,
uma das mais re no ma das ins ti tu i ções bra si le i ras, que 
con quis tou a con fi an ça e o res pe i to do nos so povo e
fez com que o se tor pri má rio – no ta da men te a agri cul-
tu ra e a pe cuá ria – des se sal tos de qua li da de e apre -
sen tas se um ní vel de pro du ti vi da de ex tra or di ná rio. Os 
téc ni cos da Embra pa, que têm o mais ele va do con ce i-
to, vêm bus can do de sen vol ver o se tor pri má rio e cri ar
con di ções para trans for mar o pro du tor bra si le i ro no
me lhor agri cul tor do mun do.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o agri cul-
tor bra si le i ro é efe ti va men te o me lhor do mun do, uma
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vez que tem de su pe rar mu i tas di fi cul da des: ven der
seu pro du to em real, quan do a gran de ma i o ria dos in -
su mos são ad qui ri dos em dó lar, o que di fi cul ta o equi -
lí brio en tre re ce i tas e des pe sas; en fren tar o cus to
Bra sil, prin ci pal men te no in te ri or, que exi ge um re do-
bra do es for ço para di mi nu ir o cus to da pro du ção, já
que os in su mos, na sua ma i o ria pro du zi dos fora do
Bra sil ou nas re giões mais ri cas do País, são trans-
por ta dos para ou tras re giões pela mo dal ro do viá ria, a
mais cara do mun do, ele van do o cus to de pro du ção.
Tudo isso di fi cul ta a ob ten ção de re sul ta do po si ti vo
para o pro du tor bra si le i ro, que tra ba lha com com pe-
tên cia e pro du ti vi da de, en fren tan do a con cor rên cia
pre da tó ria da agri cul tu ra de ou tros pa í ses tam bém al -
ta men te “tec ni fi ca da”, mas, so bre tu do, al ta men te
sub si di a da, pon do em ris co ain da mais a ati vi da de
agro pas to ril no Bra sil.

Sr. Pre si den te, exis tem mais de qua ren ta mi-
lhões de hec ta res mun do afo ra onde são pro du zi dos
or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos. No Bra sil, já
con su mi mos pro du tos trans gê ni cos. E, ape sar da
pro i bi ção da pro du ção des ses pro du tos no Bra sil, inú -
me ros pro du to res do Rio Gran de do Sul de ci di ram
usar a soja trans gê ni ca, que re duz so bre mo do o cus -
to, para co lo ca rem seu pro du to no mer ca do.

É im por tan te que essa ques tão seja foco das
mais acen dra das dis cus sões nes te que é o mais im -
por tan te foro, e ao qual com pe te to mar a de ci são fi nal
so bre o uso ou não do pro du to ge ne ti ca men te mo di fi-
ca do.

Re i te ro a im por tân cia de dar mos aos ci en tis tas
bra si le i ros da Embra pa a aten ção que me re cem, eles
que são al ta men te qua li fi ca dos e que co lo ca ram à
dis po si ção do Go ver no bra si le i ro e do pro du tor bra si-
le i ro va ri e da des de soja que, se gun do o seu con ce i to
e a in for ma ção que de têm, ne nhum ris co im põem à
sa ú de do povo bra si le i ro e ao meio am bi en te.

Por tan to, en ten do ser mu i to im por tan te que
essa Co mis são in ter mi nis te ri al que aca ba de ser
cons ti tu í da para exa mi nar e dis cu tir o fu tu ro do pro du-
to trans gê ni co no Bra sil leve em con si de ra ção os ape -
los do mer ca do, a de man da na ci o nal pelo pro du to, o
com ba te à fome, a re du ção do cus to de pro du ção e,
so bre tu do, as ori en ta ções e os en si na men tos que a
ex tra or di ná ria Embra pa está a nos ofe re cer.

Eram es sas as con si de ra ções que gos ta ria de
fa zer nes ta tar de, Sr. Pre si den te.

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 à no bre Se na do ra Ide li Sal -

vat ti para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do
art. 158, §2º, do Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer o seu
pro nun ci a 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, gos ta ria
de re i te rar algo que já foi de ba ti do na se ma na pas sa-
da, nes te ple ná rio, pelo Se na dor Oli vir Ga bar do, do
PSDB, do Pa ra ná: a im por tân cia de ins ta lar mos uma
CPI para in ves ti gar a ques tão da eva são de di vi sas, a
re mes sa ile gal de dó la res do nos so País. Qu e ro ba se-
ar-me em al gu mas no tí ci as que fo ram ve i cu la das,
nes se fi nal de se ma na, para re for çar a ne ces si da de e
a ur gên cia de co le tar to das as as si na tu ras, não ape -
nas as su fi ci en tes, mas tam bém as ne ces sá ri as para
que essa CPI pos sa ini ci ar, com toda a for ça, as in-
ves ti ga ções que esse as sun to me re ce.

Na re vis ta IstoÉ des ta se ma na, uma ma té ria
que tem como tí tu lo “Aler ta Ame ri ca no” dá con ta de
que o ór gão fis ca li za dor dos ban cos nos Esta dos Uni -
dos mon tou o flu xo gra ma que mos tra va o es que ma
de la va gem do di nhe i ro via Ba nes ta do.E a de mo ra do 
Ban co Cen tral em fe char a agên cia de i xou es ca par
mais de US$10 bi lhões. Por tan to, uma pro vi dên cia
que não foi to ma da a tem po e a con ten to aca bou fa -
zen do com que um vo lu me sig ni fi ca ti vo como esse
aca bas se sen do re me ti do, de for ma ile gal, para fora
do nos so País. Nes sa re por ta gem apa re ce, mais uma 
vez, a ci ta ção da con ta do Sr. Pa u lo Kon der Bor nha u-
sen, e a in clu são, nes ses do cu men tos, do Se na dor
Jor ge Bor nha u sen.

Qu e ro di zer que uma am pla re por ta gem na Fo-
lha de S.Pa u lo, de duas pá gi nas, diz que o do le i ro
pode es tar li ga do à fra u de no Pa ra ná. Alber to Yus sef
te ria aju da do a fa zer trans fe rên cia de di nhe i ro para
con tas ban cá ri as ope ra das por fan tas mas, en vol ven-
do re cur sos subs tan ci a is da or dem de mais R$84 mi -
lhões. A re por ta gem men ci o na ain da que o Sr. Pa u lo
Kon der Bor nha u sen, re la ci o na do em la u do da Po lí cia
Fe de ral, afir mou que usou casa de câm bio para en vi-
ar US$58 mil ao ex te ri or, quan do a lei pro í be de ter mi-
na da ope ra ção.

Toda se ma na, es ta mos sen do sub si di a dos por
no vos ele men tos, da dos e in for ma ções que ates tam a 
gra vi da de des sa ques tão e a ne ces si da de de o Se na-
do da Re pú bli ca im ple men tar in ves ti ga ções a res pe i-
to.

Já no ano pas sa do, o nome do Se na dor Jor ge
Bor nha u sen foi aven ta do pela re vis ta Épo ca. Na oca -
sião, o Se na dor Jor ge Bor nha u sen ob te ve um do cu-
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men to do Pro cu ra dor Ge ral do Brin de i ro e ou tro do
Ban co do Bra sil ino cen tan do-o, mas no va men te a
ques tão vol ta a ser ci ta da.

Por tan to, em meu en ten di men to, não há nada
me lhor do que a ins ta la ção des sa CPI, para que pos -
sa mos ter aces so a to dos os da dos e in for ma ções ne -
ces sá ri os, até mes mo para que no mes de Se na do res
não se jam en vol vi dos e, de for ma in jus ta até, se jam
re la ci o na dos.

Nes se sen ti do, para que seja ins ta la da a CPI, já
con ta mos com a par ti ci pa ção de pra ti ca men te qua se
to dos os Par ti dos: PSDB, PT, PL, PSB, PTB, PDT,
PMDB. Não foi co lhi da a as si na tu ra de ape nas dois
Par ti dos: o PPS – a Se na do ra Pa trí cia Go mes está
con sul tan do os três Se na do res da Ban ca da – e o
PFL. Gos ta ria de so li ci tar a as si na tu ra de to dos os
Par ti dos, in clu si ve o PFL e o PPS. E, de for ma mu i to
es pe ci al, so li ci to a as si na tu ra do Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que teve seu nome ci ta do nas re por ta gens,
e o faço com o res pe i to que um Se na dor da Re pú bli ca
me re ce, se re al men te ne nhu ma dú vi da pa i rar so bre
as tra ta ti vas e as ope ra ções ban cá ri as do seu ir mão
Pa u lo Kon der Bor nha u sen.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de in for mar ao Ple -
ná rio que es ta mos mu i to pró xi mos de con se guir as
as si na tu ras su fi ci en tes para aber tu ra da CPI, mas
gos ta ría mos de con tar com as as si na tu ras dos mem -
bros de to dos os Par ti dos des ta Casa, pois en ten de-
mos ser essa CPI da ma i or im por tân cia e re le vân cia,
pelo vo lu me dos re cur sos re me ti dos de for ma ile gal
para o ex te ri or, algo su pe ri or a R$30 bi lhões. Toda se -
ma na apa re cem de nún ci as de aco ber ta men to, de
jogo frou xo, de pou cas in ves ti ga ções e de fal ta de ce -
le ri da de na pu ni ção.

No iní cio da ses são, o Se na dor Jef fer son Pé res
fez um pro nun ci a men to con tun den te. S. Exª fa lou do
do mí nio do nar co trá fi co, do cri me or ga ni za do. E po-
de mos ter a cer te za de que o ca rá ter do cri me or ga ni-
za do e o do mí nio que exer ce no Bra sil hoje são fru to
úni ca e ex clu si va men te da im pu ni da de. Se pu der mos
pu nir aque les que es tão en vol vi dos na la va gem do di -
nhe i ro, no nar co trá fi co, na cor rup ção e na so ne ga ção,
com cer te za, es ses cri mes não te rão o vul to que têm
hoje em dia no País.

Mu i to obri ga da.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – 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) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José
Agri pi no, 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 in ter no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, em me nos de cin co mi nu tos fa rei
uma co mu ni ca ção que re pu to im por tan te à Casa, em
fun ção do pro nun ci a men to da Se na do ra Ide li Sal vat ti,
que, na me lhor das in ten ções, pro põe in ves ti ga ção
em tor no de as sun tos que res guar dam a mo ra li da de
e a pro bi da de da vida pú bli ca dos que fa zem a po lí ti ca
do Bra sil. Enten do que a in ten ção de S. Exª é me ri tó-
ria e me re ce o apo io des ta Casa, mas há um re pa ro
que pre ci so fa zer.

A Se na do ra Ide li Sal vat ti, in sis ten te men te, re fe-
riu-se ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen, Pre si den te do
meu Par ti do, o PFL, como en vol vi do na re mes sa ir re-
gu lar de dó la res. Qu e ro di zer a S. Exª que o Se na dor
Edu ar do Su plicy, com quem es ti ve pes so al men te tra -
tan do des se as sun to no ano pas sa do, é tes te mu nha
dos do cu men tos que lhe fo ram en tre gues pe los ban -
cos re fe ri dos, que se ri am os agen tes das trans fe rên-
ci as, ne gan do toda e qual quer par ti ci pa ção do Se na-
dor Jor ge Bor nha u sen em re mes sa ile gal de dó la res
para onde quer que seja. A in ten ção da Se na do ra é
me ri tó ria, mas não va mos in clu ir pes so as que nada
tem a ver com esse dolo.

Gos ta ria de fa zer esse re gis tro para sal va guar-
dar a hon ra de uma das me lho res ex pres sões de pro -
bi da de des ta Casa, que é o Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
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, por cin co mi nu tos, ao no -
bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, 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. 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, o pro ces so de re -
ne go ci a ção das dí vi das ru ra is re mon ta a 1995, após
a con clu são dos tra ba lhos da Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to do Con gres so Na ci o nal que in ves ti-
gou as ca u sas do en di vi da men to do se tor ru ral.

Da que la épo ca até o pre sen te mo men to hou ve
vá ri os ci clos de ne go ci a ção, que pas sa ram pela con -
cre ti za ção, em 1995, da “se cu ri ti za ção” das dí vi das
ru ra is com va lo res in fe ri o res a R$ 200 mil e, pos te ri or-
men te, com ou tras me di das que al te ra ram e am pli a-
ram as con di ções de re ne go ci a ções des sas dí vi das.
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Sr. Pre si den te, como sem pre es ti ve mu i to en vol-
vi do nes sas ne go ci a ções, como Pre si den te da que la
CPMI e como um dos re pre sen tan tes do Se na do Fe -
de ral, pos so dar o meu tes te mu nho so bre a di fi cul da-
de e com ple xi da de des se pro ces so e so bre o mu i to
que com ele se avan çou em fa vor dos di ver sos seg -
men tos de pro du to res ru ra is, des de os as sen ta dos da 
re for ma agrá ria, como tam bém os en qua dra dos na
agri cul tu ra fa mi li ar e os mini e pe que nos pro du to res,
in clu si ve os mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de 
Fi nan ci a men to e tam bém das co o pe ra ti vas agro pe-
cuá ri as.

Nes se pro ces so fo ram re ne go ci a das dí vi das ru -
ra is cujo mon tan te atin ge cer ca de R$32 bi lhões, be -
ne fi ci an do mais de um mi lhão de pro du to res en qua-
dra dos nas di fe ren tes ca te go ri as.

No pri me i ro se mes tre de 2002, o Con gres so Na -
ci o nal e o Pre si den te da Re pú bli ca san ci o na ram as
Leis nºs 10.437 e 10.464, fru tos de um lon go pe río do
de de ba tes que as se gu ra ram no vas ba ses para a re -
ne go ci a ção des sas dí vi das ru ra is em con di ções mais
fa vo rá ve is para os de ve do res. Foi, por tan to, o re sul ta-
do da in can sá vel e com pe ten te mo bi li za ção de Par la-
men ta res da Câ ma ra e do Se na do, de téc ni cos e de
en ti da de que re pre sen ta os di ver sos seg men tos do
se tor ru ral.

Entre tan to, no se gun do se mes tre do ano pas sa-
do, iden ti fi ca ram-se ain da al guns pon tos que me re ci-
am ser aper fe i ço a dos no pro ces so de re ne go ci a ção
de dí vi das ru ra is, para dar mais con sis tên cia e evi tar
que, por meio de mais al guns ajus tes, se com pro me-
tes se o pro ces so e im pe dis se que al guns pe que nos
seg men tos de pro du to res fos sem mais be ne fi ci a dos.

Nes sa úl ti ma fase do pro ces so de ne go ci a ção
com o Go ver no Fe de ral, sob a co or de na ção do en tão
Mi nis tro Pe dro Pa ren te, pude dela par ti ci par, mes mo
em ple no pro ces so ele i to ral, jun ta men te com vá ri os
Se na do res e De pu ta dos, den tre os qua is os Se na do-
res Re nan Cal de i ros, Te o tô nio Vi le la e He lo í sa He le-
na.

Como re sul ta do des sa úl ti ma fase de ne go ci a-
ções, o Pre si den te da Re pú bli ca edi tou, em 15 de ou -
tu bro de 2002, a Me di da Pro vi só ria nº 77. Essa Me di-
da Pro vi só ria es ten deu para 31 de mar ço de 2003 a
data para que os as sen ta dos da re for ma agrá ria, os
agri cul to res fa mi li a res fi nan ci a dos pelo Pro naf e os
pe que nos pro du to res, com dí vi das con tra ta das de até 
R$35 mil, re gu la ri zas sem os seus dé bi tos com os
ban cos, e al te ra ram-se al gu mas con di ções para es -
sas re ne go ci a ções.

Pu bli ca da a Me di da Pro vi só ria, esta re ce beu 36
emen das de Par la men ta res no Con gres so Na ci o nal.

Essas emen das pro cu ra vam co brir as la cu nas en con-
tra das e al te rar as con di ções de re ne go ci a ções das
dí vi das.

Como a Co mis são Mis ta não apre ci ou a ma té ria
em tem po há bil, cou be, nos ter mos da Re so lu ção nº 1 
do Con gres so Na ci o nal, que dis ci pli na a tra mi ta ção
de me di das pro vi só ri as, à Câ ma ra dos De pu ta dos a
apre ci a ção pri me i ra da ma té ria. Na ses são da que la
Casa do dia 18 de de zem bro, foi en tão apro va do o
Pro je to de Lei de Con ver são, con tem plan do o tex to
ori gi nal e com o aco lhi men to de so men te uma emen -
da su pres si va. Em se gui da, a ma té ria foi en ca mi nha-
da ao Se na do Fe de ral, onde está atu al men te tran can-
do a pa u ta de vo ta ções.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa-
nhei o pro ces so de vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e devo es cla re cer que o tex to apro va do não era,
de ma ne i ra al gu ma, o de se jo e a pre ten são do Re la-
tor na que la Casa, De pu ta do Ro nal do Ca i a do. Ele,
como Re la tor, ha via aco lhi do inú me ras emen das, in -
clu si ve – as prin ci pa is – de au to ria de Par la men ta res
do PT, es pe ci al men te da Se na do ra He lo i sa He le na –
que, diga-se de pas sa gem, sem pre acom pa nhou com 
in te res se e com co nhe ci men to essa ma té ria –, mas
que, fru to de acor do, fo ram des car ta das à épo ca pela
im pos si bi li da de de ele, Re la tor, ne go ci ar es sas al te-
ra ções com o Par ti do dos Tra ba lha do res.

Assim, o tex to ori gi nal da me di da pro vi só ria foi
apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos – com uma
emen da su pres si va, re pi to –, na ex pec ta ti va de que
pu dés se mos apri mo rá-lo quan do da apre ci a ção no
Se na do Fe de ral.

Ago ra, o Pro je to de Con ver são da Me di da Pro vi-
só ria nº 77 en con tra-se no Se na do Fe de ral. A ex pec-
ta ti va é de que pos sa mos fa zer aqui os apri mo ra men-
tos ne ces sá ri os, até por que não é cor re to apro var leis
sim ples men te para lim par a pa u ta. É fun da men tal que 
elas se jam co e ren tes, viá ve is e aten dam aos an se i os
dos agri cul to res.

Pro ce di a uma aná li se do tex to do PLV 33. Iden -
ti fi quei al guns pon tos que ne ces si tam ser dis cu ti dos e 
apri mo ra dos.

O pri me i ro pon to re fe re-se ao pra zo de 31 de
mar ço, que me pa re ce exí guo para a ma té ria ser
apro va da, san ci o na da, re gu la men ta da, as agên ci as
ban cá ri as de vi da men te ins tru í das e os mu tuá ri os in -
for ma dos.

O se gun do pon to re por ta-se à ne ces si da de de
in clu ir dis po si ti vo que dis ci pli ne o pro ces so de in di vi-
du a li za ção das ope ra ções co le ti vas ou gru pa is do
Pro ce ra, bem como que de le ga com pe tên cia ao li qui-
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dan te da que le Fun do para pro mo ver ajus tes com ple-
men ta res.

São duas emen das, uma do De pu ta do Adão
Pret to e ou tra da Se na do ra He lo í sa He le na.

Com re fe rên cia aos fi nan ci a men tos até R$ 35
mil, se ria im por tan te, além de re ver o pra zo, que é
igual men te exí guo, in clu ir os fi nan ci a men tos re a li za-
dos com re cur sos do FAT, al te rar as con di ções do pra -
zo de pa ga men to, igua lar as con di ções de re ne go ci a-
ção com os mu tuá ri os dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e
do Pro naf. Como cons ta do tex to do PLV, por exem plo,
os mu tuá ri os do Pro naf con tra ta dos com re cur sos
dos Fun dos Cons ti tu ci o na is se ri am be ne fi ci a dos e os
do Pro naf com re cur sos do Te sou ro Na ci o nal não se -
ri am be ne fi ci a dos, o que pa re ce in jus ti fi cá vel, até por -
que num mes mo Mu ni cí pio po dem exis tir as duas si -
tu a ções.

Ou tro pon to im por tan te é a in clu são de dis po si ti-
vo que as se gu re o cha ma do “Pe si nha”, para vi a bi li zar
a re gu la ri za ção de ope ra ções de fi nan ci a men to de
cer ca de R$2,8 bi lhões. Esse dis po si ti vo já ha via sido
ob je to de ne go ci a ção por oca sião da edi ção da Me di-
da Pro vi só ria nº 77 e, por pre mên cia de tem po para
se efe tu a rem os cál cu los dos mon tan tes e dos im pac-
tos or ça men tá ri os, não foi con tem pla do à épo ca.

Além des ses pon tos, exis tem ajus tes que pre ci-
sam ser fe i tos no tex to do PLV, in clu si ve o que dis põe
so bre a con va li da ção dos atos pra ti ca dos com base
na MP nº 77, sem a qual to dos os pro ce di men tos pra -
ti ca dos po de ri am se tor nar ques ti o ná ve is ou es tar a
des co ber to le gal men te.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, prin ci pal-
men te aos Lí de res dos par ti dos po lí ti cos e tam bém
ao Lí der do Go ver no, jul guei opor tu no pres tar es sas
in for ma ções nes ta tri bu na, por que sei da com ple xi da-
de da ma té ria e tam bém do fato de que mu i tos dos
meus pa res não ti ve ram a opor tu ni da de de acom pa-
nhar esse pro ces so de re ne go ci a ção das dí vi das ru -
ra is como eu, que o acom pa nho há cer ca de dez
anos.

Qu e ro es cla re cer que, como Re la tor re vi sor, de -
sig na do pelo meu Par ti do, es tou pro cu ran do abrir os
ca na is de ne go ci a ção com o novo Go ver no, de por tas
aber tas, para es ta be le cer um en ten di men to jus to,
opor tu no e con ve ni en te para os pro du to res ru ra is e
para o País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 Pa u lo
Paim para fa zer 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. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. 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 Edu ar do Si que i ra Cam pos, em
pri me i ro lu gar, agra de ço ao no bre Se na dor Val mir
Ama ral, que ce deu o seu tem po não para que eu fi -
zes se uma co mu ni ca ção ina diá vel, mas fi zes se, con -
for me a mi nha óti ca, uma de nún cia ina diá vel.

Sr. Pre si den te, cir cu la em Bra sí lia, nas es co las,
um li vro cha ma do Ban zo, Tron co e Sen za la. Tra ta-se
de um li vro pre con ce i tu o so, ra cis ta e que fere a
auto-es ti ma da co mu ni da de ne gra, no mo men to em
que, eu di ria, há uma cru za da na ci o nal, com re per-
cus são em ní vel in ter na ci o nal, na luta con tra o pre-
con ce i to e con tra o ra cis mo; no mo men to em que se
de ba te o pro je to so bre as co tas nas uni ver si da des –
in clu si ve, nes se sen ti do, há um pro je to na Câ ma ra
dos De pu ta dos pron to para ser vo ta do em ple ná rio, e
o Se na do já vo tou e apro vou o pro je to do Pre si den te
Sar ney, que tam bém ga ran te as co tas.

Re ce bi, hoje, pela ma nhã, em meu ga bi ne te,
este li vro, que tra ta a co mu ni da de ne gra como ma ca-
cos.Essa é a ex pres são que te mos que usar. Nes te li -
vro, Sr. Pre si den te – e as fi gu ras não men tem –, além
de os ne gros se rem tra ta dos des sa for ma, le mos o
se guin te, na pri me i ra cha ma da da pri me i ra pá gi na:
“Ne gros afri ca nos per di am a con di ção hu ma na as sim
que eram apri si o na dos na Áfri ca para se tor na rem
sim ples mer ca do ria à dis po si ção dos bran cos”.

O pior é a se gun da cha ma da – eis a fi gu ra que
ilus tra as pa la vras. O que diz a se gun da cha ma da?
“Apri si o ná-los não era di fí cil, prin ci pal men te de po is
que os tra fi can tes pas sa ram a con tar com o au xí lio
dos ne gros tra i do res, que pren di am ele men tos da sua 
pró pria raça”.

A per gun ta que fica é a que fiz on tem aos lan ce i-
ros ne gros: qual é a auto-es ti ma de uma cri an ça ne -
gra quan do re ce be um li vro que diz que, se seu povo
um dia foi es cra vo, os cul pa dos fo ram os ne gros, e
não os eu ro pe us da épo ca, mer ca do res de es cra vos.

Me di an te esse fato da ma i or gra vi da de, Sr. Pre -
si den te, vou pro cu rar esta se ma na o Con se lho de
Edu ca ção do Dis tri to Fe de ral; vou pro cu rar o Con se-
lho de Edu ca ção, em ní vel na ci o nal e, sem som bra de 
dú vi da, se ne nhu ma me di da for to ma da, ba se a do em
uma lei de mi nha au to ria, apro va da em 13 de maio de
1997, san ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, en -
tra rei com uma ação con tra a edi to ra e os au to res
des se fa mi ge ra do li vro.

Sr. Pre si den te, fa la mos mu i to em auto-es ti ma –
in clu si ve a no bre Se na do ra Iris Ara ú jo, hoje, na tri bu-
na, fez um ex ce len te pro nun ci a men to a esse res pe i to.
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E a auto-es ti ma do povo ne gro está, mais uma vez, fe -
ri da de for ma con tun den te com a edi ção do li vro que
ora re gis tro nos Ana is da Casa.

To ma rei to das as pro vi dên ci as, com cer te za ab -
so lu ta. Fa la rei tam bém com o Mi nis tro da Edu ca ção,
no sen ti do de que esse li vro seja re ti ra do de ime di a to
de cir cu la ção.

Te rei a de li ca de za, nes te mo men to, de não ci tar
o nome das au to ras, por que não pos so con ce ber que
foi ape nas por mal da de que pu bli ca ram este li vro,
mas por pre con ce i to e puro ra cis mo. Vou, aqui, ex por
o meu pon to de vis ta: foi por fal ta de co nhe ci men to; foi 
por não sa be rem o que es ta vam fa zen do. Às ve zes,
in fe liz men te, so mos obri ga dos a re pe tir uma fra se já
sur ra da: “De boas in ten ções o in fer no está che io”.

Vou con vo cá-las, di a lo gar com elas. Não mos -
tra rei aqui, em pú bli co, nem se quer a foto das duas,
que está pu bli ca da na par te de trás da capa des te li -
vro. Enten do que é tão gra ve o que elas fi ze ram que
te rão de se re tra tar pu bli ca men te. Da rei a elas a opor-
tu ni da de de fazê-lo.

Era isso o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
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 Arthur
Vir gí lio, 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, te mos,
na ver da de, um pout-pou ri de as sun tos que, por se -
rem mo men to sos, me re cem ser dis cu ti dos com todo
o cri té rio, com toda a pon de ra ção e com toda a so bri-
e da de, como se de ver agir na vida pú bli ca.

Em pri me i ro lu gar, que ro di zer que, com mu i to
pra zer, aca bo de as si nar um ma ni fes to, que está sen -
do ar ti cu la do pelo no bre Se na dor Ca pi be ri be, a fa vor
da paz e con tra a in sa ni da de de uma guer ra que não
en con tra jus ti fi ca ti va le gal, não en con tra jus ti fi ca ti va
éti ca e não en con tra ne nhu ma ra zão para eclo dir, até
por que, se ela ocor rer, isso sig ni fi ca rá o des man te la-
men to da or dem ins ti tu ci o nal in ter na ci o nal. Tan to
quan to ocor reu, no pas sa do com a Liga das Na ções,
essa guer ra será a des mo ra li za ção e o fe cha men to
da Orga ni za ção das Na ções Uni das. Ou seja, ou há
le ga li da de no mun do, ou vol ta re mos à épo ca mais
dura das ca ver nas, à épo ca mais obs cu ra das lu tas
po lí ti cas não re gu la men ta das, das lu tas mi li ta res ab -
so lu ta men te sem li mi tes.

Por tan to, nes te mo men to, devo de plo rar o fato
de que o Go ver no ame ri ca no in sis ta em ter uma po si-

ção tão sec tá ria à re ve lia da opi nião pú bli ca mun di al,
que se le van ta pri me i ro fora dos Esta dos Uni dos e,
de po is, se le van ta rá, com cer te za, den tro dos Esta-
dos Uni dos – já vi mos esse fil me an tes, ao lon go da
in fe liz cam pa nha do Vi et nã.

O se gun do tema é ain da li ga do à guer ra. Qu e ro
di zer que, não sen do sec tá rio, como não sou, e, ao
mes mo tem po, ten do opi nião cla ra so bre os ho mens
pú bli cos mais no tó ri os da vida bra si le i ra, re gis tro a
mi nha es pe ran ça em que o Mi nis tro Luiz Fer nan do
Fur lan seja um gran de Mi nis tro, ca paz de con ti nu ar a
ala van car as ex por ta ções bra si le i ras. O Mi nis tro Luiz
Fer nan do Fur lan, por si nal, sem pre de mons trou mu i ta
pro xi mi da de com o pro gra ma po lí ti co do meu par ti do.
Pois o Mi nis tro fez, hoje, uma de cla ra ção ex tre ma-
men te in fe liz em O Glo bo. Diz a nota: “Fur lan diz que
uma guer ra no Ira que pode be ne fi ci ar o co mér cio no
Bra sil”.

Essa afir ma ção é um erro eco nô mi co ro tun do,
por que o Bra sil não pode se be ne fi ci ar de algo que
aba la rá os ali cer ces eco nô mi cos do mun do in te i ro,
até por que a essa ten são se se gui rá uma ou tra, a da
Co réia, e mais ain da até com a for ma ção de blo cos
po lí ti cos que po de rão nas cer, en vol ven do, por exem -
plo, Fran ça, Ale ma nha, Rús sia e Chi na con tra o cha -
ma do uni la te ra lis mo ame ri ca no.

O Bra sil po de ria, quem sabe, ter até opor tu ni da-
des de cur to pra zo, mas não te ria opor tu ni da des de
lon go pra zo, por que me re cu so a ima gi nar que o de -
sen vol vi men to do meu País ou que a so lu ção para os
des ní ve is so ci a is do Bra sil pos sa ser en con tra do na
des gra ça da guer ra que atin ja qua is quer po vos.

Ima gi no que o Mi nis tro Luiz Fer nan do Fur lan,
com cer te za, se ex pli ca rá me lhor e cer ta men te terá a
co ra gem mo ral de se re tra tar e di zer que aque le foi
um mo men to in fe liz, que não foi há bil, en fim, que não
sou be achar as pa la vras cer tas para se ex pres sar.

O fato é que não é ca bí vel que um Mi nis tro de
um Go ver no de mo crá ti co diga que vê opor tu ni da des
eco nô mi cas de au men to de ex por ta ções e de bons
ne gó ci os para o Bra sil se dois pa í ses en tra rem em
guer ra com o mas sa cre de po pu la ções ci vis como
esse que está sen do pre vis to, se, de fato, o con fli to
mar char no rumo da es ca la da.

No ter ce i ro tó pi co, co men to a de cla ra ção do Sr.
De pu ta do José Dir ceu, hoje Mi nis tro -Che fe da Casa
Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca, fe i ta ao jor nal O
Esta do de S.Pa u lo. O Sr. José Dir ceu me pa re ceu
an te ci pa da men te can sa do. Co nhe ço S. Exª, uma fi gu-
ra se re na, ado rá vel de se con vi ver, mas que me pa re-
ceu já bas tan te exa u ri do, do pon to de vis ta emo ci o-
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nal, para quem mal co me çou o Go ver no. Eu vivi uma
ex pe riên cia de oito anos. O Mi nis tro José Dir ceu, já
num tom um tan to mais ner vo so do que eu gos ta ria
de ver numa pes soa tão pre za da, diz que re ce beu
uma he ran ça mal di ta no sis te ma de ta ri fas, o que sig -
ni fi ca ria as sal to ao bol so do povo. Digo isso por que
me pre o cu po mu i to com a re pu ta ção in te lec tu al do
Mi nis tro José Dir ceu. Da qui a pou co S. Exª verá que
não é bem as sim. Da qui a pou co verá que, quem
sabe, ao in vés de re es ta ti zar o se tor ener gé ti co, como 
pen sam al guns, po de rá aca bar ten do que in je tar mais 
re cur sos no sis te ma. Da qui a pou co po de rá des di zer,
como em tan tos dis cur sos, as sim como quan do pen -
sa va que se ria bom re a li zar um ple bis ci to a fim de de -
ci dir se o Bra sil de ve ria ou não pa gar a dí vi da ex ter na
– ele era con tra pa gar a dí vi da ex ter na – e hoje mu dou
de po si ção. Tam bém di zia que o Bra sil ras te ja va di an-
te do FMI, que as re for mas eram ne o li be ra is – e aqui
eu o apla u do quan do afir ma que “sem as re for mas te -
re mos di fi cul da des de re du zir os ju ros do País e re to-
mar o de sen vol vi men to.” Essa é a ab so lu ta ver da de
téc ni ca, é a ab so lu ta ver da de po lí ti ca. Temo que da -
qui a pou co S. Exª te nha que se des di zer, no to can te
às ta ri fas.

Mais ain da, in sis to que este é o mo men to em
que as pes so as de vem di zer o que pen sam do go ver-
no pas sa do, e di zi am, até mes mo quan do ele era go -
ver no pre sen te. Te rei de cum prir, e cum pri rei, com
meu de ver, com todo o res pe i to pelo Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va, com todo o res pe i to pela de mo-
cra cia bra si le i ra, pela go ver na bi li da de, vo tan do sem -
pre a fa vor das mi nhas te ses mais an ti gas. Te nho o
de ver, aliás, um di re i to, e vou cum pri-lo, de fa zer opo -
si ção. E opo si ção dura. Até para que a de mo cra cia se
com ple te, vou di zer que che ga um mo men to em que
se deve evi tar o ex pe di en te de cul par, na hora de as -
su mir res pon sa bi li da des, os go ver nos pas sa dos por
tudo que pos sa es tar acon te cen do de di fí cil ao lon go
das tra je tó ri as atu a is. Eu co nhe ço dois pre si den tes da 
Re pú bli ca que não cul pa ram os seus an te ces so res.
Qu an do eu falo as sim, Srªs e Srs. Se na do res, pa re ce
que es ses dois pre si den tes são me lho res no ca rá ter
do que os de ma is. Não são. Eram pes so as boas, mas
não me lho res. Pa re ce até que me re fi ro a dois ex-pre -
si den tes que te ri am um ca rá ter mais no bre do que to -
dos os de ma is pre si den tes. Um é ame ri ca no, o ou tro,
bra si le i ro. Pa re ce até que es tou se pa ran do os dois, di -
zen do: es ses dois são ca pa zes de as su mir suas res -
pon sa bi li da des e não são ca pa zes de fi car o tem po
in te i ro re cor ren do ao ex pe di en te de jo gar a cul pa do
que es tão vi ven do de di fi cul da des em cima do seu an -
te ces sor ime di a to. Não são me lho res do que os ou-

tros. V. Exªs logo en ten de rão aon de que ro che gar. Eu
me re fi ro ao Pre si den te Ma re chal De o do ro da Fon se-
ca. Ele não co lo cou a cul pa no seu an te ces sor, até
por que ele não ti nha an te ces sor; foi o pri me i ro Pre si-
den te da Re pú bli ca bra si le i ra. O Pre si den te Ge or ge
Was hing ton tam bém não co lo cou a cul pa em ne nhum
an te ces sor, até por que não ti nha ne nhum an te ces sor,
por ter sido o pri me i ro pre si den te da Re pú bli ca nor -
te-ame ri ca na.

Não é ma du ro en trar mos por esse ca mi nho. Eu
gos ta ria mu i to, logo nas pri me i ras ses sões após esse
re ces so que te re mos em vir tu de des sa fes ta po pu lar
mag ní fi ca que é o Car na val, de tra zer para a Casa um 
dis cur so se re no, só li do, só brio, para dis cu tir mos o
pro ces so de for ma ção de pre ços des sas ma té ri-
as-pri mas tão im por tan tes e des ses pro du tos tão re -
le van tes para se to car o de sen vol vi men to bra si le i ro.
Algo téc ni co, em que eu diga: for ma-se as sim, mais
com isso, me nos com aqui lo, mul ti pli ca do por aqui lo
ou tro. E al guém vai lá, res pon de, re ba te e mos tra,
para que che gue mos a um con sen so e aqui fa ça mos
aqui lo que tem sido sem pre pro pos to pelo Lí der Alo i-
zio Mer ca dan te e que será uma cons tan te na mi nha
vida per se guir: o de ba te ele va do, alto, res pe i to so,
mas, so bre tu do, re gis tran do hoje dois fa tos, Pre si den-
te Pa u lo Paim. O pri me i ro, a mi nha ad ver tên cia ao Mi -
nis tro José Dir ceu, para que ele não se des di ga de
novo, pois já se tem des di to tan to. Era a fa vor de um
ple bis ci to para que não se dis cu tis se a ALCA, e hoje é 
con tra o ple bis ci to. Ago ra está di zen do que é um as -
sal to à bol sa po pu lar o sis te ma de ta ri fa que ele “her -
dou.” Temo que da qui a três me ses eu pos sa co brar
des ta tri bu na que ele re pi ta isso, e ele te nha que se
des di zer. Te nho mu i to zelo pela res pe i ta bi li da de in te-
lec tu al e po lí ti ca de S. Exª, por tan to, faço essa ad ver-
tên cia. Se gun do, achei S. Exª bas tan te can sa do, bas -
tan te fa ti ga do, bas tan te exa u ri do, para quem nem co -
me çou ain da um go ver no, que du ra rá, sem dú vi da al -
gu ma, con for me a de mo cra cia bra si le i ra pre ga e con -
for me nós to dos que re mos e exi gi mos, vai du rar qua -
tro anos. E que ro José Dir ceu fir me, lú ci do, pa ci en te o
tem po in te i ro, por que os pro ble mas que ele tem a en -
fren tar são bem me nos fá ce is do que fa zer aque la
opo si ção gra tu i ta de “ALCA, soy con tra! Go bi er no,
soy con tra tam bién! E to das las otras co sas, soy con -
tra tam bién!”. É pre ci so que ago ra per ce ba mos o de -
ver de bus car mos os con sen sos pos sí ve is nas gran -
des te ses na ci o na is, ao mes mo tem po fa zen do aqui
as ob ser va ções so bre equí vo cos que, di a ri a men te,
vão se per pe tran do e que po dem de po is con for mar
uma ima gem pou co res pon sá vel de um go ver no que
pre ci sa ser tido por res pon sá vel não só por ser res -
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pon sá vel, mas tam bém pa re cen do res pon sá vel,
como a mu lher de Cé sar, para que pos sa ha ver con fi-
an ça in ter na e ex ter na nos seus atos pre sen tes e nos
seus atos fu tu ros.

Era o que eu 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. 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. Pa u-
lo Paim, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 43, DE 2003

Com fun da men to nos arts. 222 e 223 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro voto de
so li da ri e da de para com a ca u sa da co mu ta ção da
pena da ni ge ri a na Ami na La wal, con de na da, pelo Tri -
bu nal Islâ mi co de Fun tua, na Ni gé ria, à mor te por
ape dre ja men to, em vir tu de de ter dado à luz uma cri -
an ça fora do ca sa men to.

Jus ti fi ca ção

Ami na La wal, de 31 anos, foi con de na da, pelo
Tri bu nal Islâ mi co de Fun tua, na Ni gé ria, a mor rer ape -
dre ja da por ter tido um fi lho fora do ca sa men to. O ape -
dre ja men to, que não de ve rá ocor rer an tes de ja ne i ro
de 2004 – quan do ter mi na o pe río do de ama men ta-
ção da con de na da –, é pena con trá ria aos prin cí pi os
uni ver sa is de di re i tos hu ma nos de fen di dos pe las na -
ções ci vi li za das.

Mu çul ma na e anal fa be ta, Ami na La wal foi edu -
ca da para tra ba lhar nos afa ze res do més ti cos, como a
gran de ma i o ria de jo vens do in te ri or da Ni gé ria. Qu an-
do se ca sou, ti nha ape nas 14 anos. Des se pri me i ro
ca sa men to teve dois fi lhos. De po is de se ter di vor ci a-
do, Ami na man te ve re la ções com um so bri nho de se -
gun do grau do ex-ma ri do. A sha ria, lei is lâ mi ca, con -
de na à mor te as pes so as se pa ra das e di vor ci a das,
que man te nham re la ções se xu a is.

Ao tor nar-se co nhe ci do mun di al men te, o caso
de Ami na tem des per ta do cons ter na ção e so li da ri e-
da de por todo o glo bo. E pes so as, or ga ni za ções
não-go ver na men ta is, e até al guns go ver nos, têm
ape la do ao go ver no da Ni gé ria para in ter vir na de ci-
são do tri bu nal mu çul ma no. De fato, o pre si den te da -
que le país pode fa zer uso de uma me di da de gra ça e
con ce der um in dul to à moça.

O Go ver no bra si le i ro e o Se na do des ta Re pú bli-
ca não po dem fi car in di fe ren tes a uma vi o la ção tão
ca bal de prin cí pi os ba si la res de di re i tos hu ma nos.
Ape sar de ocor rer do ou tro lado do oce a no, a pena de
ape dre ja men to vai de en con tro aos pre ce i tos de fen di-
dos pelo Bra sil em suas re la ções in ter na ci o na is e hor -
ro ri za a to dos os bra si le i ros.

Assim, en ten do que esta Casa do Le gis la ti vo
não pode de i xar de ma ni fes tar-se e apre sen tar so li da-
ri e da de à ca u sa de Arni na La wal, pois se me lhan te
agres são con tra a vida de um ser hu ma no é uma
afron ta a toda a hu ma ni da de. Ante o ex pos to, so li ci to
o apo io dos no bres Pa res para esta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nos ter -
mos do art. 222, § 1º, do Re gi men to Inter no, o re que-
ri men to será des pa cha do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

 É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 44, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral e art. 216 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral, seja so li ci ta da ao Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria – INCRA, por in ter-
mé dio do Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, as se -
guin tes in for ma ções:

1) Se a Gle ba Nova Suiá – Fa zen da
Suiá Mis su, lo ca li za da na re gião do Alto
Ara gua ia, Esta do do Mato Gros so, foi ce di-
da pelo Incra a fa zen de i ros ou pos se i ros;

2) Indi car qua is os pro pri e tá ri os das
ter ras con tí guas à área Suiá Mis su.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

(À mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III, art. 216 do Re gi men to Inter -
no.

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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Ofí cio GLC nº 029/03

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

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Nos ter mos do § 2º do art. 4º do Re gi men to Co -
mum, al te ra do pela Re so lu ção nº 1, de 1995-CN, in di-
co o Se nhor De pu ta do SÉRGIO MIRANDA,
PCdoB/MG, para o car go de Vice-Lí der do Go ver no
no Con gres so Na ci o nal.

Na opor tu ni da de ma ni fes to apre ço e con si de ra-
ção a Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te, Lí der do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção e será fe i ta a de vi da co -
mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, pro je tos 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 30, DE 2003

Acres cen ta ar ti gos à Lei nº 8.078/90
– Có di go do Con su mi dor, obri gan do a
co mu ni ca ção pré via da in clu são do con -
su mi dor em ca das tros, ban cos de da dos,
fi chas ou re gis tros de ina dim plen tes, e
obri gan do os for ne ce do res de bens e
ser vi ços a fi xar data e tur no para a en tre-
ga de bens e pres ta ção de ser vi ços.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica acres cen ta do o art. 42-A à Lei nº

8.078, de 11 de se tem bro de 1990, com o se guin te
teor:

“Art. 42-A. O con su mi dor será co mu ni-
ca do, com an te ce dên cia de 10 (dez) dias,
da in clu são do seu nome em ca das tro, ban -
co de da dos, fi cha ou re gis tro de ina dim-
plen tes, por meio em que pos sa ser com-
pro va do o seu efe ti vo re ce bi men to, sob
pena de nu li da de do re gis tro e pa ga men to
das per das e da nos ma te ri a is e mo ra is que
ti ver so fri do.”

Art. 2º Fica acres cen ta do o ar ti go 49-A à Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, com o se guin te
teor:

“Art. 49-A. Os for ne ce do res de bens
que re a li zam en tre gas e os pres ta do res de
ser vi ços que re a li zam a sua ati vi da de em lo -

cal de sig na do pelo con su mi dor fi cam obri-
ga dos a fi xar no ato da con tra ta ção a data e 
o tur no da res pec ti va en tre ga do bem, ou re -
a li za ção do ser vi ço, den tre os se guin tes:

I – tur no da ma nhã, no pe río do após
as 7 h às 12 h;

II – tur no da tar de, no pe río do após as
12 h às 18 h.;

III – tur no da no i te, no pe río do após as 
18 h às 22 h.

Pa rá gra fo úni co. Me di an te con ven ção
es pe ci al en tre as par tes, em se pa ra do e de
for ma des ta ca da, é pos sí vel a con tra ta ção
da en tre ga do bem ou pres ta ção do ser vi ço
no pe río do após as 22 h. até as 7 h.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O con su mi dor vem sen do cada vez mais va lo ri-
za do des de que en trou em vi gor em 1990 o Có di go do 
Con su mi dor, que ins ti tu iu uma sé rie de di re i tos que
re vo lu ci o na ram o sis te ma le gal bra si le i ro.

O Có di go do Con su mi dor deve ser en ca ra do,
po rém, como uma obra aber ta, me re ce do ra de mo di-
fi ca ções e trans for ma ções que aten dam às ne ces si-
da des e as pi ra ções dos con su mi do res bra si le i ros. As
prá ti cas co mer ci a is mu dam com o tem po e so men te
no dia a dia o le gis la dor pode iden ti fi car as la cu nas do 
sis te ma e pre en chê-las.

A lei que ora pro po nho tem por ob je ti vo so lu ci o-
nar dois pro ble mas prá ti cos que o con su mi dor en fren-
ta no seu dia-a-dia.

O pri me i ro, re fe ren te ao ver da de i ro ve xa me que
o con su mi dor pas sa ao ten tar ad qui rir um bem ou ser-
vi ço e vem a des co brir, di an te do ven de dor, que o seu
nome está in clu í do como ina dim plen te em um dos ca -
das tros de pro te ção ao cré di to. Mu i tas des sas in clu-
sões ocor rem por erro do cre dor, ou por que o de ve dor
sim ples men te es que ceu de pa gar uma con ta, ou
mes mo por di fi cul da des fi nan ce i ras mo men tâ ne as.
Seja qual for a ra zão pela qual al guém teve o seu
nome in clu í do como ina dim plen te em al gum ser vi ço
de pro te ção ao cré di to, não se pode ad mi tir que essa
in clu são se dê sem que o con su mi dor seja pre vi a-
men te avi sa do, não só para que te nha a opor tu ni da de
de dis cu tir a sua dí vi da, ou sal dá-la, mas para que,
mes mo que não a pos sa pa gar, seja pou pa do do
cons tran gi men to de em pú bli co ser avi sa do de que
está sem cré di to na pra ça.
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Daí por que pro po nho que o con su mi dor seja
obri ga to ri a men te avi sa do com an te ce dên cia de 10
(dez) dias da in clu são do seu nome em qual quer ca -
das tro de pro te ção ao cré di to.

O se gun do pro ble ma prá ti co en fren ta do pelo
con su mi dor diz res pe i to à en tre ga de bens e pres ta ção
de ser vi ços fora do es ta be le ci men to co mer ci al. Os for -
ne ce do res de bens e ser vi ços não têm o de ver le gal de 
as su mir ne nhum com pro mis so com a data e o tur no de 
en tre ga do bem ou re a li za ção do ser vi ço. Por ve zes o
con su mi dor fica um dia in te i ro es pe ran do a en tre ga do
bem ou do ser vi ço e o for ne ce dor não apa re ce, o que
cons ti tui um des res pe i to ao seu di re i to. Não bas ta, po -
rém, obri gar o for ne ce dor a en tre gar no dia de ter mi na-
do. É pre ci so que ele se vin cu le a um tur no de en tre ga,
sob pena de o con su mi dor per der um dia in te i ro es pe-
ran do a en tre ga do bem ou do ser vi ço.

Por es ses mo ti vos o pro je to de ter mi na que o for -
ne ce dor, no ato da con tra ta ção, se obri gue a en tre gar
o bem ou o ser vi ço em um dia e um tur no de ter mi na do.

Essas as ra zões pe las qua is te nho cer te za que
o Con gres so Na ci o nal irá apro var o pro je to de lei que
ora pro po nho.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Sér gio Ca bral, Se na dor.

(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 31 DE 2003

Alte ra os arts. 6º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 
9.296, de 24 de ju lho de 1996, que re gu la-
men ta o in ci so XII, par te fi nal, do art. 5º
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para es ta be le cer
pro ce di men tos nos ca sos de in ter cep ta-
ção te le fô ni ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 6º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 9.296, de

24 de ju lho de 1996, pas sam a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 6º ..................................................
..............................................................
§ 2º Cum pri da a di li gên cia, a au to ri da-

de po li ci al en ca mi nha rá o re sul ta do da in ter-
cep ta ção ao juiz, acom pa nha do de auto cir -
cuns tan ci a do, que de ta lha rá to das as ope ra-
ções re a li za das.

 ...................................................(NR)”
“Art. 8º ...................................................
§ 1º A apen sa ção so men te po de rá ser

re a li za da ime di a ta men te an tes do re la tó rio

da au to ri da de, quan do se tra tar de in qué ri to
po li ci al (Có di go de Pro ces so Pe nal, art. 10,
§ 1º), ou na con clu são do pro ces so ao juiz
para o des pa cho de cor ren te do dis pos to nos 
arts. 407, 502 ou 538 do Có di go de Pro ces-
so Pe nal.

§ 2º Fin da a ins tru ção pro ces su al,
dar-se-á ciên cia a to das as pes so as que ti -
ve ram a in ter cep ta ção das co mu ni ca ções
te le fô ni cas au to ri za da nos ter mos des ta lei,
te nham ou não sido in di ci a das ou de nun ci a-
das.

§ 3º Caso a apen sa ção seja fe i ta na
fase ju di ci al, será as si na do à de fe sa o pra zo
de cin co dias para se ma ni fes tar so bre as
trans cri ções pro du zi das. (NR)”

“Art. 9º A gra va ção que não in te res sar
à pro va será inu ti li za da por de ci são ju di ci al,
du ran te o in qué ri to, a ins tru ção pro ces su al
ou após esta, em vir tu de de re que ri men to
do Mi nis té rio Pú bli co ou da par te in te res sa-
da, ob ser va do o dis pos to no art. 8º, § 2º,
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O in ci den te de inu ti li-
za ção será as sis ti do pelo Mi nis té rio Pú bli co,
sen do fa cul ta da a pre sen ça do acu sa do ou
da par te in te res sa da, bem como de seus re -
pre sen tan tes le ga is. (NR)”

Art. 10....................................................
Pena – re clu são de dois a cin co anos,

e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. A pena é au men ta da

de um ter ço até me ta de se o cri me é pra ti-
ca do por fun ci o ná rio pú bli co no exer cí cio de
suas fun ções. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Não há como ne gar que a in ter cep ta ção de co -
mu ni ca ções te le fô ni cas é um ins tru men to efi ci en tís si-
mo na apu ra ção das in fra ções pe na is, ou até mes mo
sob a óti ca da pre ven ção à cri mi na li da de. Por ou tro
lado, tra ta-se de um pro ce di men to ex tre mo, pois toca
di re ta men te o di re i to à in ti mi da de e à vida pri va da,
bem como a ga ran tia do si gi lo das co mu ni ca ções te -
le fô ni cas (art. 5º, X e XII, da Cons ti tu i ção Fe de ral).

Por tan to, se é cer to que os De le ga dos de Po lí-
cia e o Mi nis té rio Pú bli co de vem ter mo de ra ção ao
pro por esse tipo de me di da, ao Juiz cum pre ve ri fi car,
com a má xi ma aten ção e cu i da do, a pre sen ça dos re -
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qui si tos le ga is au to ri za do res da in ter cep ta ção de que
tra ta a Lei nº 9.296, de 24 de ju lho de 1996.

No Esta do De mo crá ti co de Di re i to, não é ad mis-
sí vel que as pes so as cu jas con ver sas se jam in ter cep-
ta das to mem co nhe ci men to de tal fato ape nas pela
im pren sa. Assim, é pre ci so oxi ge nar, com um mí ni mo
de trans pa rên cia, o pro ce di men to des cri to na Lei nº
9.296/96, de ter mi nan do-se que to das as pes so as, fi -
na li za da a ins tru ção pro ces su al (ou seja, de po is que
o Juiz es ti ver com to dos os ele men tos ne ces sá ri os ao 
jul ga men to), to mem ciên cia de que ti ve ram li ga ções
te le fô ni cas in ter cep ta das. Do con trá rio, re ce a mos
que pre va le ce rão a obs cu ri da de, a des con fi an ça e a
in se gu ran ça nas re la ções em que a pri va ci da de deve
ser in te gral men te pre ser va da. Assim, a mes ma Jus ti-
ça que au to ri za a in ter cep ta ção te le fô ni ca é a que co -
mu ni ca aos in te res sa dos ou acu sa dos a re a li za ção
da di li gên cia, quan do con clu í da a ins tru ção pro ces su-
al.

Fi nal men te, su ge re-se o au men to da pena co-
mi na da ao cri me de in ter cep ta ção ilí ci ta de con ver sas
te le fô ni cas, de modo a co i bir essa ver da de i ra cha ga
da tec no lo gia, cri an do-se uma ca u sa de au men to da
pena no caso de o cri me ser pra ti ca do por fun ci o ná rio
pú bli co no exer cí cio de suas fun ções.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ney Su as su na.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI_Nº 9.296,  DE 24 DE JULHO DE 1996

Re gu la men ta o in ci so XII, par te fi nal,
do art. 5º 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. 6º De fen do o pe di do, a au to ri da de po li ci al

con du zi rá os pro ce di men tos de in ter cep ta ção, dan do
ciên cia ao Mi nis té rio Pú bli co, que po de rá acom pa-
nhar a sua re a li za ção.

§ 1º No caso de a di li gên cia pos si bi li tar a gra va-
ção da co mu ni ca ção in ter cep ta da, será de ter mi na da
a sua trans cri ção.

§ 2º Cum pri da a di li gên cia, a au to ri da de po li ci al
en ca mi nha rá o re sul ta do da in ter cep ta ção ao juiz,
acom pa nha do de auto cír cuns tan ci a do, que de ve rá
con ter o re su mo das ope ra ções re a li za das.

§ 3º Re ce bi dos es ses ele men tos, o juiz de ter mi-
na rá a pro vi dên cia do art. 8º, ci en te o Mi nis té rio Pú bli-
co.

....................................................................................
Art. 8º A in ter cep ta ção de co mu ni ca ção te le fô ni-

ca, de qual quer na tu re za, ocor re rá em au tos apar ta-
dos, apen sa dos aos au tos do in qué ri to po li ci al ou do
pro ces so cri mi nal, pre ser van do-se o si gi lo das di li-
gên ci as, gra va ções e trans cri ções res pec ti vas.

Pa rá gra fo úni co. A apen sa ção so men te po de rá
ser re a li za da ime di a ta men te an tes do re la tó rio da au -
to ri da de, quan do se tra tar de in qué ri to po li ci ar (Có di-
go de Pro ces so Pe nal, art. 10, § 1º) ou na con clu são
do pro ces so ao juiz para o des pa cho de cor ren te do
dis pos to nos arts. 407, 502 ou 538 do Có di go de Pro -
ces so Pe nal.

Art. 9º A gra va ção que não in te res sar à pro va
será inu ti li za da por de ci são ju di ci al, du ran te o in qué ri-
to, a ins tru ção pro ces su al ou após esta, em vir tu de de 
re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli co ou da par te in te-
res sa da.

Pa rá gra fo úni co. O in ci den te de inu ti li za ção será
as sis ti do pelo Mi nis té rio Pú bli co, sen do fa cul ta da pre -
sen ça do acu sa do ou de seu re pre sen tan te le gal.

Art. 10. Cons ti tui cri me re a li zar in ter cep ta ção de
co mu ni ca ções te le fô ni cas, de in for má ti ca ou te le má ti-
ca, ou que brar se gre do da Jus ti ça, sem au to ri za ção
ju di ci al ou com ob je ti vos não au to ri za dos em lei.

Pena: re clu são, de dois a qua tro anos, e mul ta.

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

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RATI VA DO BRA SIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

I _ ho mens e mu lhe res são igua is em di re i tos e
obri ga ções, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção;

II _ nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de
fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;

III _ nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem a tra -
ta men to de su ma no ou de gra dan te;

IV _ é li vre a ma ni fes ta ção do pen sa men to, sen -
do ve da do o ano ni ma to;

V _ é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, pro por ci-
o nal ao agra vo, além da in de ni za ção por dano ma te ri-
al, mo ral ou à ima gem;
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VI _ é in vi o lá vel a li ber da de de cons ciên cia e de
cren ça, sen do as se gu ra do o li vre exer cí cio dos cul tos
re li gi o sos e ga ran ti da, na for ma da lei, a pro te ção aos
lo ca is de cul to e a suas li tur gi as;

VII _ é as se gu ra da, nos ter mos da lei, a pres ta-
ção de as sis tên cia re li gi o sa nas en ti da des ci vis e mi li-
ta res de in ter na ção co le ti va;

VIII _ nin guém será pri va do de di re i tos por mo ti-
vo de cren ça re li gi o sa ou de con vic ção fi lo só fi ca ou
po lí ti ca, sal vo se as in vo car para exi mir-se de obri ga-
ção le gal a to dos im pos ta e re cu sar-se a cum prir
pres ta ção al ter na ti va, fi xa da em lei;

IX _ é li vre a ex pres são da ati vi da de in te lec tu al,
ar tís ti ca, ci en tí fi ca e de co mu ni ca ção, in de pen den te-
men te de cen su ra ou li cen ça;

X _ são in vi o lá ve is a in ti mi da de, a vida pri va da,
a hon ra e a ima gem das pes so as, as se gu ra do o di re i-
to a in de ni za ção pelo dano ma te ri al ou mo ral de cor-
ren te de sua vi o la ção;

XI — a casa é asi lo in vi o lá vel do in di vi duo, nin -
guém nela po den do pe ne trar sem con sen ti men to do
mo ra dor, sal vo em caso de fla gran te de li to ou de sas-
tre, ou para pres tar so cor ro, ou, du ran te o dia, por de -
ter mi na ção ju di ci al;

XII _ é in vi o lá vel o si gi lo da cor res pon dên cia e
das co mu ni ca ções te le grá fi cas, de da dos e das co-
mu ni ca ções te le fô ni cas, sal vo, no úl ti mo caso, por or -
dem ju di ci al, nas hi pó te ses e na for ma que a lei es ta-
be le cer para fins de in ves ti ga ção cri mi nal ou ins tru-
ção pro ces su al pe nal;

XIII _ é li vre o exer cí cio de qual quer tra ba lho, ofi -
cio ou pro fis são, aten di das as qua li fi ca ções pro fis si o-
na is que a lei es ta be le cer;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, jus ti ça e
ci da da nia – de ci são ter mi na tu ra.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, de 2003

Alte ra a Lei nº 8.878, de 11 de maio
de 1994, para in clu ir en tre os be ne fi ciá ri-
os da anis tia os ex-ser vi do res na si tu a-
ção que men ci o na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 

1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra-
fo, re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co como §
2º:

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

§ 1º Em ca rá ter ex cep ci o nal, ha bi li-
tam-se à anis tia a que se re fe re o ca put os
ser vi do res e em pre ga dos que te nham per-
ma ne ci do em ati vi da de além do ter mo fi nal
do pra zo ali con sig na do, para cum prir de ve-
res fun ci o na is re la ci o na dos di re ta men te
com a li qui da ção ou dis so lu ção da en ti da de
a que es ta vam vin cu la dos.

.....................................................“(NR)

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 é ins pi ra do em caso de odi o-
sa in jus ti ça a que vêm sen do sub me ti dos ex-ser vi do-
res da Inter brás, em pre sa do Gru po Pe tro bras ex tin ta
pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, no go ver no
Col lor de Mel lo. Entre tan to, por ques tão de iso no mia,
o pro je to pre ten de al can çar to dos os ex-ser vi do res
em idên ti ca si tu a ção de in jus to tra ta men to por par te
dos po de res pú bli cos.

No ano de 1994, por meio da Lei nº 8.878, de 11
de maio de 1994, foi con ce di da anis tia a to dos os ser -
vi do res e em pre ga dos da Admi nis tra ção Di re ta e Indi -
re ta de mi ti dos, exo ne ra dos ou dis pen sa dos sem jus ta
ca u sa no pe río do de 15-4-190 a 30-9-92.

No caso es pe cí fi co da Inter brás, mais de oi ten ta
por cen to dos in te gran tes do qua dro fun ci o nal da em -
pre sa fo ram dis pen sa dos até 30-9-92 e to dos es tes
fo ram anis ti a dos e re ad mi ti dos pelo Gru po Pe tro bras.
Os res tan tes per ma ne ce ram tra ba lhan do, por for ça
das ne ces si da des e im po si ção dos li qui dan tes. com o
fito de ul ti mar a li qui da ção da em pre sa, que ocor reu
so men te em 30 de ju nho de 1994. Com esse adi a-
men to, fo ram se ri a men te pre ju di ca dos os que per ma-
ne ce ram em ser vi ço, al guns dos qua is, in clu si ve, vi -
ram frus tra das even tu a is opor tu ni da des no mer ca do
de tra ba lho.

Infe liz men te, como re sul ta do do tra ta men to ex -
ces si va men te for ma lis ta con fe ri do à ques tão no âm -
bi to das di ver sas Co mis sões de Anis tia, nun ca foi re -
co nhe ci do o di re i to des ses ex-ser vi do res à anis tia,
sob ar gu men to de que ti ve ram os con tra tos de tra ba-
lhos res cin di dos após o en cer ra men to do pra zo es ti-
pu la do na Lei nº 8.878/94, em bo ra pre en ches sem to -
dos os de ma is re qui si tos es ta be le ci dos pela re fe ri da
lei.

É pro vá vel que, caso re cor res sem ao Ju di ciá rio,
es ses ex-ser vi do res ti ves sem seu di re i to re co nhe ci-
do, dada a pa ten te que bra do prin cí pio da iso no mia
con fi gu ra da no des ca so com que a Admi nis tra ção Fe -
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de ral vem tra tan do do caso, em com pa ra ção com ou -
tros ca sos aná lo gos.

Con si de ran do-se, en tre tan to, que, ha ven do
von ta de po lí ti ca, afi gu ra-se pos sí vel mu dar to pi ca-
men te a le gis la ção per ti nen te em pra zo cer ta men te
mais re du zi do do que o ne ces sá rio para so lu ção da
pen dên cia em sede ju di ci al, es ta mos sub me ten do a
pre sen te pro po si ção à apro va ção dos emi nen tes Pa -
res, cor no for ma de pro ver no vas ba ses ju rí di co-nor-
ma ti vas para o re po si ci o na men to das Co mis sões de
Anis tia, de for ma a fa zer jus ti ça a es ses ser vi do res,
que não po dem ser pu ni dos por te rem se co lo ca do,
por de ver le gal, a ser vi ço da dis so lu ção da en ti da de
pú bli ca na qual ga nha vam o pró prio sus ten to.

Sala das Ses sões, em 25 de fe ve re i ro de 2003 –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.878, DE 11 DE MAIO DE 1994

Dis põe so bre a con ces são de anis-
tia nas con di ções que men ci o na.

Art. 1º É co nhe ci da anis tia aos ser vi do res pú bli-
cos ci vis e em pre ga dos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe -
de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, bem como aos
em pre ga dos de em pre sas pú bli cas e so ci e da des de
eco no mia mis ta sob con tro le da União que, no pe río-
do com pre en di do en tre 16 de mar ço de 1990 e 30 de
se tem bro de 1992, te nham sido:

I _ exo ne ra dos ou de mi ti dos com vi o la ção de
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal ou le gal;

II _ des pe di dos ou dis pen sa dos dos seus em -
pre gos com vi o la ção de dis po si ti vo cons ti tu ci o nal, le -
gal, re gu la men tar ou de cláu su la cons tan te de acor -
do, con ven ção ou sen ten ça nor ma ti va;

III _ exo ne ra dos, de mi ti dos ou dis pen sa dos por
mo ti va ção po lí ti ca, de vi da men te ca rac te ri za do, ou
por in ter rup ção de ati vi da de pro fis si o nal em de cor-
rên cia de mo vi men ta ção gre vis ta.

Pa rá gra fo úni co, O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se, ex clu si va men te, ao ser vi dor ti tu lar de car go de
pro vi men to efe ti vo ou de em pre go per ma nen te à épo -
ca da exo ne ra ção, de mis são ou dis pen sa.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia De ci são Ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2003

Alte ra e acres cen ta pa rá gra fos no
art. 20 da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro
de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Dê-se ao art. 2º da Lei nº 9.424, de 24 de

de zem bro de 1996, a se guin te re da ção:

Art. 2º Os re cur sos do Fun do se rão
apli ca dos na er ra di ca ção do anal fa be tis mo,
na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si-
no fun da men tal pú bli co e na va lo ri za ção de
seu ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no
âm bi to de cada Esta do, dar-se-á en tre o go -
ver no es ta du al e os go ver nos mu ni ci pa is, na 
pro por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la-
dos anu al men te nas es co las ca das tra das
das res pec ti vas re des de en si no, con si de-
ran do-se para esse fim:

I _ as ma tri cu las do en si no fun da men-
tal, em qual quer sé rie ou ci clo, a par tir dos
seis anos de ida de, com ple ta dos den tro do
res pec ti vo ano le ti vo;

II _ as ma trí cu las do en si no fun da men-
tal, nos cur sos da mo da li da de de edu ca ção
de jo vens e adul tos, em pro gra mas de al fa-
be ti za ção nos mu ni cí pi os cujo ín di ce de
anal fa be tis mo for su pe ri or à mé dia na ci o nal.

§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o
pa rá gra fo an te ri or, a par tir de 2004, de ve rá
con si de rar, ain da, a di fe ren ci a ção de cus to
por alu no, es ta be le ci da anu al men te por Ato
do Pre si den te da Re pú bli ca, se gun do os ní -
ve is de en si no e ti pos de aten di men to, ado -
tan do-se a me to do lo gia de cál cu lo e as cor -
res pon den tes pon de ra ções, de acor do com
os se guin tes com po nen tes:

I _ pri me i ros qua tro anos do en si no
fun da men tal;

II _ do quin to ao úl ti mo ano do en si no
fun da men tal;

III _ es ta be le ci men tos ou tur mas de
edu ca ção es pe ci al;

IV _ alu nos re si den tes na zona ru ral;
V _ pro gra mas anu a is de al fa be ti za ção

de jo vens e adul tos;
VI _ pro gra mas se mes tra is de al fa be ti-

za ção de jo ve i is e adul tos.
§ 3º 
§ 4º § 5º 
§ 6º De 2003 a 2005, os mu ni cí pi os

cujo ín di ce de anal fa be tis mo apu ra do em re -
cen se a men to ofi ci al te nha sido su pe ri or à
mé dia na ci o nal po de rão apre sen tar, no Cen -
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so Edu ca ci o nal a que se re fe re o § 4º, lis ta
no mi nal dos alu nos ma tri cu la dos em pro gra-
mas de al fa be ti za ção, de du ra ção anu al ou
se mes tral, nos es ta be le ci men tos es ta du a is
e mu ni ci pa is, para se rem in clu í dos na sis te-
má ti ca de dis tri bu i ção do ano sub se qüen te.

§ 7º A des ti na ção dos re cur sos do
Fun do no Dis tri to Fe de ral se fará em con ta
es pe cí fi ca do ór gão res pon sá vel pela edu-
ca ção em seu sis te ma, obe de cen do às fon -
tes in di ca das no art. 1º e, no que cou ber,
aos cri té ri os do pre sen te ar ti go.

§ 8º É ve da da a uti li za ção dos re cur-
sos do Fun do como ga ran tia de ope ra ções
de cré di to in ter nas e ex ter nas, con tra í das
pe los Go ver nos da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ad mi ti da
so men te sua uti li za ção como con tra par ti da
em ope ra ções que se des ti nem, ex clu si va-
men te, ao fi nan ci a men to de pro je tos e pro-
gra mas do en si no fun da men tal pú bli co. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

O Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal e Va lo ri za ção do Ma gis té rio
(FUNDEF) é um ins tru men to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo
que visa ao mes mo tem po fi nan ci ar com eqüi da de o
en si no fun da men tal, am pli ar seu aten di men to e va lo-
ri zar sa la ri al men te seus pro fes so res.

Des de 1934 a so ci e da de bra si le i ra to mou a de -
ci são po lí ti ca de vin cu lar uma per cen ta gem de im pos-
tos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is à ma nu ten ção e
de sen vol vi men to do en si no. Aque la épo ca, já cres cia
a de man da por to dos os ní ve is de en si no, mas so-
men te 30% da po pu la ção bra si le i ra mo ra va em ci da-
des, ha bi tat na tu ral da edu ca ção es co lar.

Che ga mos à úl ti ma Cons ti tu in te, em 1987, com
mais de 20% da po pu la ção anal fa be ta, 85% da po pu-
la ção em ida de es co lar ma tri cu la da no en si no fun da-
men tal e 15% no en si no mé dio _ da dos in com pa tí ve is
com os da ma i o ria dos pa í ses, in clu si ve os la ti-
no-ame ri ca nos. A Cons ti tu i ção pro mul ga da em 5 de
ou tu bro de 1988 não so men te au men tou os di re i tos
da po pu la ção à edu ca ção es co lar como fi xou per cen-
tu a is re le van tes dos im pos tos para a edu ca ção _ 18% 
dos fe de ra is, 25% dos es ta du a is e mu ni ci pa is _ e dis -
pôs, pelo art. 60 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o-
na is Tran si tó ri as, que, nos dez pri me i ros anos, 50%
des ses re cur sos fos sem em pre ga dos na er ra di ca ção

do anal fa be tis mo e na uni ver sa li za ção do en si no fun -
da men tal.

De 1989 a 1995, hou ve ine gá ve is pro gres sos na 
co ber tu ra da de man da. To da via, por não ter sido cum -
pri do o dis po si ti vo do ADCT, ocor re ram gra ves de fi-
ciên ci as na qua li da de da apren di za gem e cres cen te
agra va men to das dis pa ri da des re gi o na is. Para exem -
pli fi car: a des pe sa por alu no de al gu mas re des mu ni-
ci pa is era dez ve zes in fe ri or e, em ou tros ca sos, dez
ve zes su pe ri or à das res pec ti vas re des es ta du a is.
Isso por que não ha via cor res pon dên cia en tre a ar re-
ca da ção de es ta dos e mu ni cí pi os e seus en car gos
edu ca ci o na is. Sem con tar que uma boa par te dos re -
cur sos vin cu la dos, por fal ta de acom pa nha men to e
con tro le so ci al, era des vi a da para des pe sas alhe i as à
edu ca ção. Não ad mi ra que te nha mos avan ça do pou -
co na er ra di ca ção do anal fa be tis mo.

A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, de 12 de se tem-
bro de 1996, dis pôs que, du ran te dez anos, 60% dos
25% dos im pos tos vin cu la dos de es ta dos e mu ni cí pi-
os fos sem apli ca dos ex clu si va men te no en si no fun da-
men tal; e, des tes, 60% se des ti nas sem à re mu ne ra-
ção dos pro fes so res em exer cí cio nes sa eta pa da
edu ca ção bá si ca.Além dis so, cri ou em cada Esta do e 
no Dis tri to Fe de ral um Fun do Uni fi ca do que re u nia
uma ces ta dos prin ci pa is im pos tos e trans fe rên ci as _
FPE, FPM, IPI – Expor ta ção, ICMS e LC 87/96 _ e re -
par tia sua ar re ca da ção en tre o go ver no es ta du al e os
go ver nos na pro por ção de suas ma trí cu las no en si no
fun da men tal. Assim a mu ni ci pa is par tir de 10 de ja ne i-
ro de 1998, quan do en trou em ple no vi gor a Lei nº
9.424/1996, a cada alu no ma tri cu la do no en si no fun -
da men tal cor res pon dia a des ti na ção de um idên ti co
“re cur so mí ni mo” (por que ha via ain da a des ti na ção de 
15% dos tri bu tos ex tra-Fun def), re sul tan te da mé dia
es ta du al do Fun def. Qu an do essa mé dia não al can-
ças se um Va lor Mí ni mo de fi ni do pelo MEC, a União
fa zia uma trans fe rên cia men sal de com ple men ta ção.
Para o ano de 1998 esse Va lor Mí ni mo Anu al por Alu -
no foi fi xa do em R$315,00.

Embo ra o Fun def te nha re pre sen ta do um avan -
ço da co ber tu ra e da eqüi da de no aten di men to aos
alu nos do en si no fun da men tal – pelo me nos den tro
de cada Esta do – ime di a ta men te fo ram re ve la dos
seus de fe i tos. Um de les foi o de des mo ti var os pre fe i-
tos a in ves tir na am pli a ção das ma trí cu las em cre ches
e pré-es co las, agra van do a ex clu são na edu ca ção in -
fan til. Ou tro efe i to ne ga ti vo foi o de re for çar a prá ti ca
de jor na das par ci a is dos pro fes so res como me ca nis-
mo de me lho ria sa la ri al, na con tra mão do re gi me de
tem po in te gral de edu ca do res e edu can dos, pre co ni-
za do pela Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção Na -
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ci o nal. Ade ma is, do veto pre si den ci al à con ta gem das 
ma trí cu las dos alu nos da edu ca ção pre sen ci al de jo -
vens e adul tos (EJA) para efe i to de dis tri bu i ção dos
re cur sos do Fun def, re sul ta ram, en tre ou tras, duas
con se qüên ci as da no sas: al guns sis te mas cri a ram
“tur mas de ace le ra ção” no pe río do no tur no, con de-
nan do os alu nos a qua tro ho ras diá ri as de “su plí-
cio-aula”, para jus ti fi car sua con ta gem no en si no fun -
da men tal re gu lar no Cen so do Fun def e a ma i o ria
sim ples men te op tou por de sa ce le rar a ofer ta de EJA,
in clu si ve de clas ses de al fa be ti za ção de adul tos – que 
se con ver teu em obra de ca ri da de, mi li tân cia ou so li-
da ri e da de.

O ob je ti vo cen tral des te pro je to de lei é re pa rar
essa in jus ti ça sem pro vo car a in vi a bi li za ção fi nan ce i-
ra do Fun def.

Atu al men te, os anal fa be tos ab so lu tos so mam
apro xi ma da men te 16 mi lhões de bra si le i ros. Já os jo -
vens e adul tos sem en si no fun da men tal con clu í do
che gam a 65 mi lhões. Des tes úl ti mos, 10 mi lhões são
alu nos do en si no fun da men tal re gu lar, prin ci pal men te
da 5a sé rie em di an te, ou da EJA. Por tan to, a de man-
da po ten ci al que foi atin gi da pelo veto pre si den ci al foi
de cer ca de 55 mi lhões. Em 2002, as ma trí cu las do
Cen so do Fun def atin gi ram 31.980.507 alu nos de es -
co las mu ni ci pa is e es ta du a is. É ób vio que um acrés ci-
mo de 55 mi lhões a essa co ber tu ra – con tra ri an do a
ten dên cia re cen te à sua re du ção – iria so bre car re gar
as fi nan ças mu ni ci pa is, es ta du a is e fe de ra is, a pon to
de in vi a bi li zar o Fun def. Com efe i to, esse Fun do, que,
em 2003, con su mi rá me nos de R$0,5 bi lhão da União 
com sua cli en te la atu al, pas sa ria a exi gir cer ca de
R$10 bi lhões a mais para o aten di men to aos no vos
be ne fi ciá ri os.

De ou tro lado, é im pe ra ti vo cons ti tu ci o nal, dis ci-
pli na do in clu si ve pela LDB (Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996) e pelo Pla no Na ci o nal de Edu ca ção
(Lei nº 10.172, de 9 de ja ne i ro de 2001) , que se er ra-
di que  anal fa be tis mo até 2010. A pos se do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va re for çou esse com pro mis so,
que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, e to dos nós, que -
re mos ver sal da do em qua tro anos. Como fi nan ci ar a
em pre i ta da de in clu ir, a cada ano, pelo me nos 4 mi -
lhões de anal fa be tos na edu ca ção bá si ca?

A so lu ção dada por este pro je to de lei é sim ples.
Sem des pre zar as con tri bu i ções vo lun tá ri as de em-
pre sas, en ti da des e ci da dãos – que sem pre se rão
bem-vin das, tan to em re cur sos hu ma nos como em fi -
nan ce i ros – quer-se ga ran tir um me ca nis mo ge ra dor
de um re cur so mí ni mo por meio da con tri bu i ção qua -
se “in do lor” dos Esta dos e Mu ni cí pi os e, quan do ne -
ces sá rio, da União. Como? Inclu in do nas ma trí cu las

do Fun def, não toda ou par te da cli en te la po ten ci al da
EJA, mas so men te par ce la es tra té gi ca dos anal fa be-
tos que o Po der Pú bli co de ter mi na ria ano a ano, por
meio de uma “cha ma da úni ca no mi nal se mes tral”. Ou
seja, cada Mu ni cí pio po de ria in clu ir no Cen so Esco lar
do MEC, anu al men te, por meio de uma lis ta no mi nal
ir re pe tí vel, um de ter mi na do nú me ro de anal fa be tos,
com pa tí vel com seu es for ço ad mi nis tra ti vo e pe da gó-
gi co, de acor do com seu Pla no de Edu ca ção. As ma -
trí cu las re sul tan tes des ta Cha ma da Na ci o nal que
ocor res sem em Mu ni cí pi os cujo ín di ce de anal fa be tis-
mo é su pe ri or à mé dia na ci o nal – que co in ci dem com
os que têm uma re du zi da ar re ca da ção pró pria – se ri-
am in clu í das nos cál cu los de dis tri bu i ção do Fun def.
As ma trí cu las dos res tan tes Mu ni cí pi os, com ma i or
al fa be ti za ção e es co la ri da de, não en tra ri am nos cál -
cu los de dis tri bu i ção do Fun def, sen do, por tan to, fi -
nan ci a das pe los im pos tos mu ni ci pa is pró pri os in clu í-
dos na sub vin cu la ção de 15% des ti na da pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 14 ao en si no fun da men tal. To da-
via, par ti ci pa ri am dos pro gra mas na ci o na is de apo io
à edu ca ção bá si ca, como os de Me ren da Esco lar, Li -
vro Di dá ti co, Infor má ti ca, For ma ção de Pro fes so res, e 
ou tros. Como in di ca do no tex to do pro je to de lei, ha ve-
ria tam bém uma di fe ren ci a ção de cus to por alu no – já
vi gen te no Fun def en tre ma trí cu las das pri me i ras e úl -
ti mas sé ri es – para o caso de pro gra mas se mes tra is e 
anu a is de al fa be ti za ção. Tal me di da de fle xi bi li da de se 
im põe tan to para res pon der a si tu a ções di fe ren ci a das
no ní vel de co nhe ci men to dos alu nos, como para con -
tem plar as dis tin tas me to do lo gi as e pro pos tas pe da-
gó gi cas em cur so nos sis te mas de en si no.

Esti ma ti vas pre li mi na res pre nun ci am que, de
um to tal anu al de 4 mi lhões de al fa be ti zan dos, 2 mi -
lhões de ma trí cu las cor res pon de ri am às dos Mu ni cí-
pi os com ma i or ín di ce de anal fa be tis mo. Daí re sul ta-
ria uma com ple men ta ção fe de ral per fe i ta men te su-
por tá vel, uma vez que boa par te das no vas ma trí cu las
se lo ca li za em Esta dos com des pe sa mé dia anu al aci -
ma do Va lor Mí ni mo do Fun def, que dis pen sa com ple-
men ta ção da União.

Como está mo di fi can do e aper fe i ço an do a Lei nº 
9.424/96, o pre sen te pro je to de lei in clui ain da al gu-
mas mu dan ças opor tu nas, jus ti fi ca das pela prá ti ca do 
Fun def:

a) al te ra-se o tex to do § 1º do art. 2º,
ex clu in do-se o Dis tri to Fe de ral, por este não 
pos su ir go ver no es ta du al e mu ni ci pa is e
acres cen ta-se o § 7º para dis ci pli nar o Fun -
def do Dis tri to Fe de ral, hoje ino pe ran te;
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b) ao in vés de se ci tar no in ci so I do §
1º as oito sé ri es do en si no fun da men tal, in-
clu em-se as sé ri es e ci clos a par tir dos seis
anos de ida de, con for me o art. 87 da LDB e
os dis po si ti vos do Pla no Na ci o nal de Edu ca-
ção – Lei nº10. 172, de 9 de ja ne i ro de
2001;

c) al te ra-se o ca put do § 2º , tro can do
a ex pres são “ti pos de es ta be le ci men to” por
“ti pos de aten di men to”, prin ci pal men te para
se ade quar à di ver si da de das si tu a ções da
edu ca ção es pe ci al e da edu ca ção das po-
pu la ções do cam po.

Fi nal men te, uma ob ser va ção so bre o § 6º: in-
du bi ta vel men te, te ria sido mais opor tu na a apre sen-
ta ção des te pro je to de lei em 2002, para en trar em
vi gor em 2003, como for ma de dar sin cro nia com os
pro je tos de al fa be ti za ção. Por ques tões ope ra ci o na is
e de téc ni ca le gis la ti va, pre vê em-se seus efe i tos de
2004 a 2006, ano em que se en cer ra a vi gên cia do
art. 60 do ADCT, de acor do com a EC nº 14/96.
Nada obs ta, en tre tan to, que uma ne go ci a ção com o
Exe cu ti vo Fe de ral pos si bi li te a an te ci pa ção da in clu-
são no Fun def dos al fa be ti zan dos dos Mu ni cí pi os
onde esta ação se faz mais ur gen te, para o 20 se-
mes tre de 2003.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003, –
Se na dor Val dir Ra upp.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.424 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da-
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na 
for ma pre vis ta no art. 6º, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri-
as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
 Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta

e eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

Art. 2º Os re cur sos do Fun do se rão apli ca dos na 
ma nu ten ção e de sen vol vi men to do en si no fun da men-
tal pú bli co, e na va lo ri za ção de seu Ma gis té rio.

§ 1º A dis tri bu i ção dos re cur sos, no âm bi to de
cada Esta do e do Dis tri to Fe de ral, dar-se-á, en tre o
Go ver no Esta du al e os Go ver nos Mu ni ci pa is, na pro -
por ção do nú me ro de alu nos ma tri cu la dos anu al men-

te nas es co las ca das tra das das res pec ti vas re des de
en si no, con si de ran do-se para esse fim:

I – as ma trí cu las da 1ª a 8ª sé ri es do en si no fun -
da men tal;

II – (Dis po si ti vo Ve ta do).

§ 2º A dis tri bu i ção a que se re fe re o pa rá gra fo
an te ri or, a par tir de 1998, de ve rá con si de rar, ain da, a
di fe ren ci a ção de cus to por alu no, se gun do os ní ve is
de en si no e ti pos de es ta be le ci men to, ado tan do-se a
me to do lo gia de cál cu lo e as cor res pon den tes pon de-
ra ções, de acor do com os se guin tes com po nen tes:

I – 1ª a 4ª sé ri es;

II – 5ª a 8ª sé ri es;

III – es ta be le ci men tos de en si no es pe ci al;

IV – es co las ru ra is.

§ 3º Para efe i tos dos cál cu los men ci o na dos no § 
1º, se rão com pu ta das ex clu si va men te as ma trí cu las
do en si no pre sen ci al.

§ 4º O Mi nis té rio da Edu ca ção e do Des por to –
MEC, re a li za rá, anu al men te, cen so edu ca ci o nal, cu -
jos da dos se rão pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da
União e cons ti tu i rão a base para fi xar a pro por ção
pre vis ta no § 1º.

§ 5º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí-
pi os po de rão, no pra zo de trin ta dias da pu bli ca ção re -
fe ri da no pa rá gra fo an te ri or, apre sen tar re cur so para
re ti fi ca ção dos da dos pu bli ca dos.

§ 6º É ve da da a uti li za ção dos re cur sos do Fun -
do como ga ran tia de ope ra ções de cré di to in ter nas e
ex ter nas, con tra í das pe los Go ver nos da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ad mi ti-
da so men te sua uti li za ção como con tra par ti da em
ope ra ções que se des ti nem, ex clu si va men te, ao fi-
nan ci a men to de pro je tos e pro gra mas do en si no fun -
da men tal.

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

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e de Edu ca ção, ca ben do à úl ti ma de ci-
são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2003

Alte ra o art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 
de ou tu bro de 1976, acres cen tan do-lhe
ca u sa de au men to da pena na hi pó te se
de trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes no in-
te ri or dos es ta be le ci men tos de en si no ou 
em suas ime di a ções.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 12 da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 3º:

“Art. 12 .................................................

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

§ 3º A pena pri va ti va de li ber da de apli -
ca-se em do bro se os cri mes pre vis tos nes -
te ar ti go ocor re rem no in te ri or, ou em um
raio de até 200 (du zen tos) me tros de es ta-
be le ci men to de en si no de qual quer ní vel.
(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Os es ta be le ci men tos de en si no, de to dos os ní -
ve is, são os pon tos mais vi sa dos pe los tra fi can tes de
dro gas. As cri an ças in de fe sas e os jo vens in gê nu os
cons ti tu em pre sas fá ce is para os “pu xa do res” de dro -
gas.

Em al gu mas es co las do País, as dro gas já fo ram
pas sa das para cri an ças e jo vens pe los mais en ge-
nho sos mé to dos: em ba las, go mas de mas car, per fu-
mes, ade si vos e ci gar ros.

Em mu i tos ca sos as dro gas são ofe re ci das,
de gra ça, como ex pe riên cia, até que a ví ti ma fi que
vi ci a da.

As es ta tís ti cas são pre o cu pan tes: mi lha res de
cri an ças e jo vens ti ve ram seu pri me i ro con ta to com
dro gas, como ma co nha, alu ci nó ge nos, co ca í na e
até he ro í na, du ran te o pe río do es co lar e, o mais
gra ve, mu i tos re ce be ram as subs tân ci as dos tra fi-
can tes den tro das es co las ou nas suas pro xi mi da-
des.

Em vá ri os pa í ses, onde o pro ble ma exis te, fo -
ram apro va das leis que im põem pe nas se ve ras ao trá -
fi co de dro gas nos es ta be le ci men tos de en si no.

Nos Esta dos Uni dos, onde o pro ble ma é ma i or,
foi apro va da pelo Con gres so a cha ma da “Drug Free
Zone”, ou Área Li vre de Dro gas, que com pre en de o
re cin to e as ime di a ções das es co las de to dos os ní -
ve is.

O re sul ta do foi um ex tra or di ná rio su ces so. Em
al guns ca sos os tra fi can tes su mi ram da área li vre de
dro gas, em ou tros, o uso de dro gas di mi nu iu con si de-
ra vel men te.

Em sín te se, a Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro de
1976, deve ser apri mo ra da me di an te o agra va men to
da res pos ta pe nal quan do o trá fi co ilí ci to de en tor pe-
cen tes é pra ti ca do no in te ri or ou em um raio de até
200 me tros dos es ta be le ci men tos de en si no, de modo 
a co i bir as in ves ti das dos tra fi can tes so bre o pú bli co
es co lar.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

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.

Atu a li za da em 6-11-.2001
MPV 2225-45, de 4-9-01

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

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

Art. 12. Impor tar ou ex por tar, re me ter, pre pa rar,
pro du zir, fa bri car, ad qui rir, ven der, ex por à ven da ou
ofe re cer, for ne cer ain da que gra tu i ta men te, ter em de -
pó si to, trans por tar, tra zer con si go, guar dar, pres cre-
ver, mi nis trar ou en tre gar, de qual quer for ma, a con -
su mo subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne de -
pen dên cia fí si ca ou psí qui ca, sem au to ri za ção ou em
de sa cor do com de ter mi na ção le gal ou re gu la men tar;

Pena – Re clu são, de 3 (três) a 15 (quin ze) anos,
e pa ga men to de 50 (cin qüen ta) a 360 (tre zen tos e
ses sen ta) dias-mul ta.

§ 1º Nas mes mas pe nas in cor re quem, in de vi da-
men te:

I – im por ta ou ex por ta, re me te, pro duz, fa bri ca,
ad qui re, ven de, ex põe à ven da ou ofe re ce, for ne ce
ain da que gra tu i ta men te, tem em de pó si to, trans por-
ta, traz con si go ou guar da ma té ria-pri ma des ti na da a
pre pa ra ção de subs tân cia en tor pe cen te ou que de ter-
mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí qui ca;

II – se me ia, cul ti va ou faz a co lhe i ta de plan tas
des ti na das à pre pa ra ção de en tor pe cen te ou de
subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou psí -
qui ca.
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§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re, ain da, quem:

I – in duz, ins ti ga ou au xi lia al guém a usar en tor-
pe cen te ou subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí -
si ca ou psí qui ca;

II – uti li za lo cal de que tem a pro pri e da de, pos -
se, ad mi nis tra ção, guar da ou vi gi lân cia, ou con sen te
que ou trem dele se uti li ze, ain da que gra tu i ta men te,
para uso in de vi do ou trá fi co ilí ci to de en tor pe cen te ou
de subs tân cia que de ter mi ne de pen dên cia fí si ca ou
psí qui ca.

III – con tri bui de qual quer for ma para in cen ti var
ou di fun dir o uso in de vi do ou o trá fi co ilí ci to de subs -
tân cia en tor pe cen te ou que de ter mi ne de pen dên cia
fí si ca ou psí qui ca.

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

( À Co mis são de Jus ti ça e Ci da da nia – 
de ci são ter mi na ti va )

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2003

Acres cen ta dis po si ti vo ao art. 21 da
Lei nº 7.565, de 19 de de zem bro de 1986,
que dis põe so bre o Có di go Bra si le i ro de
Aero náu ti ca, pro i bin do o trans por te de
ma te ri a is ra di o a ti vos em ae ro na ves que
trans por tam pas sa ge i ros.

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

Art. 1º O art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de de zem-
bro de 1986, que dis põe so bre o Có di go Bra si le i ro de
Ae ro náu ti ca, fica acres ci do do se guin te § 2º, pas san-
do o atu al pa rá gra fo úni co a cons ti tu ir § 1º:

“Art. 21. .................................................

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

§ 2º É pro i bi do o trans por te de ma te ri-
a is ra di o a ti vos, in clu si ve de em ba la gens já
uti li za das para en cer rá-los, em ae ro na ve
que efe tue trans por te pú bli co de pas sa ge i-
ros, em vôo re gu lar ou não-re gu lar. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Há al guns anos, um Bo e ing 737 da Va rig, que
par tia de Bra sí lia com des ti no ao Rio de Ja ne i ro, com
es ca la em São Pa u lo, per ma ne ceu por mais de três
ho ras pa ra do no Ae ro por to Inter na ci o nal de Gu a ru-
lhos. O even to po de ria ter pas sa do des per ce bi do pela 
im pren sa e pro vo ca do não mais que do que um sim -

ples abor re ci men to para os pas sa ge i ros, não fos se o
mo ti vo do re tar do a sus pe i ta de con ta mi na ção ra di o a-
ti va, ori un da de uma cáp su la de cé sio 137 que es ta va
sen do trans por ta da no com par ti men to de car ga da
ae ro na ve.

Embo ra téc ni cos do Insti tu to de Pes qui sa de
Ener gia Nu cle ar da Uni ver si da de de São Pa u lo –
após de mo ra do exa me da cáp su la –, ga ran tis sem
que o cé sio es ta va per fe i ta men te acon di ci o na do, sem 
ris cos para os ocu pan tes do avião, um cli ma de medo
e in dig na ção ins ta lou-se en tre os pas sa ge i ros, logo
to ma dos pe las lem bran ças do aci den te ra di o a ti vo de
Go iâ nia.

Fe liz men te, o epi só dio não teve con se qüên ci as
fu nes tas. Fi cou, en tre tan to, o sen ti men to de que não
vale a pena ar ris car a sa ú de dos pas sa ge i ros e a con -
fi a bi li da de do vôo com o trans por te de car ga tão pe ri-
go sa como são os ma te ri a is ra di o a ti vos.

Há, evi den te men te, nor mas na ci o na is e in ter-
na ci o na is que re gu lam a ma té ria, caso da CNEN
5.01, ela bo ra da pela Co mis são Na ci o nal de Ener -
gia Nu cle ar, que tra ta do “trans por te de ma te ri a is
ra di o a ti vos”, e do Re gu la men to para Trans por te de
Pro du tos Pe ri go sos da Inter na ti o nal Air Trans port
Asso ci a ti on (IATA). Pre su mi da men te, se fos sem to -
ma das to das as pre ca u ções e ca u te las in di ca das
nes sas nor mas, es ta ria pre ser va da a se gu ran ça do
trans por te.

Na de fe sa do trans por te com par ti lha do por
pas sa ge i ros e car ga ra di o a ti va, ale ga-se que a ga -
ran tia da se gu ran ça no trans por te aé reo, quan to
ao trans por te de ma te ri al ra di o a ti vo é fun da men tal
em qual quer ae ro na ve, pois res trin gi-lo ao trans-
por te de car ga não im pe di ria que a ocor rên cia de
va za men to vi es se a ca u sar da nos ir re pa rá ve is às
pes so as que ma nu se i am a car ga em ter ra e à tri pu-
la ção.

Pa re ce-nos, con tu do, que a tri pu la ção e os fun -
ci o ná ri os de ter ra po dem ser mais bem in for ma dos
quan to à car ga que es tão trans por tan do e aos cu i da-
dos que cer cam o acon di ci o na men to des se tipo de
ma te ri al, afas tan do, des sa ma ne i ra, os ris cos de pâ ni-
co du ran te o vôo, fa tor de sig ni fi ca ti va im por tân cia
para a se gu ran ça em vi a gens aé re as. Além dis so, se -
ria li mi ta do o nú me ro de pes so as en vol vi das em caso
de even tu al aci den te.

Fevereiro de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  26 02229FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



Jul ga mos, a par dis so, que a ve da ção im pos ta
por este pro je to não cri a rá ne nhum em ba ra ço ao
trans por te aé reo de ma te ri a is ra di o a ti vos. Há vôos
car gue i ros para qua se to das os ae ro por tos do País,
com fre qüên cia que não che ga a com pro me ter even -
tu al ne ces si da de de ra pi dez de trans por te.

Em vis ta do ex pos to, so li ci ta mos o apo ió dos no -
bres Pa res para a apro va ção des ta ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Có di go Bra si le i ro de Ae ro náu ti ca.
(Subs ti tui o Có di go Bra si le i ro do Ar)

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. 21. Sal vo com au to ri za ção es pe ci al de ór -
gão com pe ten te, ne nhu ma ae ro na ve po de rá trans-
por tar ex plo si vos, mu ni ções, arma de fogo, ma te ri al
bé li co, equi pa men to des ti na do a le van ta men to ae ro-
fo to gra mé tri co ou de pros pec ção, ou ain da qua is quer
ou tros ob je tos ou subs tân ci as con si de ra das pe ri go-
sas para a se gu ran ça pú bli ca, da pró pria ae ro na ve ou 
de seus ocu pan tes.

Pa rá gra fo úni co. O por te de apa re lhos fo to grá fi-
cos, ci ne ma to grá fi cos, ele trô ni cos ou nu cle a res, a
bor do de ae ro na ve, po de rá ser im pe di do quan do a
se gu ran ça da na ve ga ção aé rea ou o in te res se pú bli-
co as sim o exi gir.

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

( Às Co mis sões de Cons ti tu i ção , Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra, ca ben do à úl ti ma a de ci são ter mi na ti-
va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 36, DE 2003

Dis põe so bre a com pra dos pro du-
tos Ali men tí ci os des ti na dos aos pro gra-
mas go ver na men ta is de dis tri bu i ção de
ali men tos e com ba te à fome.

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

Art. 1º Os pro gra mas go ver na men ta is de dis tri-
bu i ção de ali men tos e com ba te à fome da rão pre fe-
rên cia, em suas aqui si ções de gê ne ros ali men tí ci os,
aos pro du tos ori un dos de uni da des pro du ti vas de ca -
rá ter fa mi li ar ou de pe que no por te, lo ca li za das na re -
gião onde os ali men tos se rão dis tri bu í dos.

Pa rá gra fo úni co. Inclu em-se no dis pos to nes ta
lei, as com pras des ti na das ao Pro gra ma Na ci o nal de
Ali men ta ção Esco lar (PNAE).

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei.

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

Jus ti fi ca ção

O Pre si den te Lula tem afir ma do, com gran de
pro pri e da de, que a prin ci pal meta de seu go ver no
con sis te no com ba te à fome. Nes te sen ti do, o Pre si-
den te im ple men tou o Pro gra ma Na ci o nal de Com ba te
à Fome – Fome Zero, dan do ên fa se a que, no com ba-
te à fome, não bas ta dar o pe i xe mas é pre ci so tam -
bém en si nar a pes car.

Sa be mos tam bém que a atu al es tru tu ra agrá ria
bra si le i ra é um dos prin ci pa is obs tá cu los ao de sen vol-
vi men to da eco no mia na ci o nal, ge ran do mi lhões de
de sem pre ga dos que qua se sem pre mi gram para as
ci da des, au men tan do ain da mais os pro ble mas ur ba-
nos, de mo ra dia, vi o lên cia, etc.

O de sen vol vi men to agrá rio é uma das prin ci pa is
ne ces si da des do Bra sil. Qu an to a isso, to dos es tão de 
acor do, e o Go ver no Lula pre ten de in ten si fi car ain da
mais as ações de re for ma agrá ria e as sen ta men to ru -
ral.

Com esse pro je to de lei, pre ten de mos com bi nar
es sas duas gran des me tas do Go ver no Lula, de for -
ma a ga ran tir o su ces so to tal de suas ações.

O pro je to ora apre sen ta do dá pre fe rên cia aos
pe que nos pro du to res ru ra is, nas com pras go ver na-
men ta is de com ba te à fome, dis tri bu i ção de ali men tos
e no pro gra ma Me ren da Esco lar.

Assim, os pe que nos pro du to res ru ra is po de rão
efe ti va men te co mer ci a li zar os seus pro du tos. Isso ga -
ran ti rá o su ces so das ações de as sen ta men to ru ral,
que mu i tas ve zes não al can çam o êxi to de se ja do,
por que os pro du to res ru ra is não pos su em con di ções
de en fren tar a con cor rên cia des le al de mer ca do, e
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todo o es for ço de re for ma agrá ria aca ba sen do inú til e 
em vão.

Ao ofe re cer pre fe rên cia aos pe que nos pro du to-
res ru ra is nas com pras go ver na men ta is de ali men tos
des ti na dos ao com ba te à fome, es ta re mos ga ran tin do
aos mes mos que eles po dem con fi ar em seus es for-
ços e em sua ca pa ci da de pro du ti va, pois terá boas
con di ções de es co ar a sua pro du ção, com um ris co
me nor na pro du ção, o que aca ba rá fun ci o nan do
como um só li do ins tru men to de fi xa ção do ho mem no
cam po.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. Se -
na dor Del cí dio Ama ral.

( 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 37, DE 2003

Alte ra o Ane xo de Me tas Fis ca is da 
Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 –
Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as para
2003.

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

Art. 1º Fica al te ra do Ane xo de Me tas Fis ca is da
Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 – Lei de di re tri-
zes Orça men tá ri as para 2003, re du zin do-se o su pe-
rá vit pri má rio do se tor pú bli co con so li da do de 3,75%
para 3,0% do PIB.

Pa rá gra fo úni co. A meta de su pe rá vit pri má rio
será dis tri bu í da em 1,8% do PIB para os or ça men tos
fis cal e da se gu ri da de so ci al, 0,45% para as em pre-
sas es ta ta is fe de ra is e 0,75% para os es ta dos e mu ni-
cí pi os.

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

Jus ti fi ca ção

O Ane xo de Me tas Fis ca is da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2003 (Lei nº 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002) es ta be le ce uma meta de su pe rá vit pri -
má rio de 2,25% do PIB para os or ça men tos fis cal e da 
se gu ri da de so ci al (Te sou ro Na ci o nal, Pre vi dên cia So -
ci al e Ban co Cen tral) e de 0,55% para o con jun to das
em pre sas es ta ta is fe de ra is, meta a ser man ti da no
triê nio 2003-2005.

Pro je to de Lei Orça men tá ria, bem como a Lei
Orça men tá ria Anu al apro va da pelo Con gres so Na ci o-
nal, man ti ve ram a meta de su pe rá vit pri má rio da

LDO/2003, cor res pon den tes a R$31,8 bi lhões para o
Go ver no Cen tral e R$7,8 bi lhões para o con jun to das
em pre sas es ta ta is fe de ra is. Por tan to, o LOA/2003
man te ve a po lí ti ca fis cal res tri ti va im ple men ta da a
par tir de 1999.

Cabe re me mo rar que a pro pos ta or ça men tá ria
para 2003 foi en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal
em um con tex to de agra va men to da si tu a ção eco-
nô mi ca e da ne go ci a ção de novo acor do com o FMI. 
O acor do tor nou-se vi tal para vi a bi li zar a tran si ção
para o novo Go ver no, em um con tex to de se ve ra cri -
se de li qui dez, sen do fir ma do nos ter mos do Me mo-
ran do de Po lí ti ca Eco nô mi ca de 4 de se tem bro de
2002. Para 2003, foi es ta be le ci da a meta de 3,75%
do PIB para o se tor pú bli co con so li da do, sen do de
2,80% para o Go ver no Fe de ral (or ça men tos fis cal e
da se gu ri da de so ci al e das em pre sas es ta ta is fe de-
ra is).

No en tan to, o ce ná rio eco nô mi co me lho rou
com a ele i ção do novo Pre si den te da Re pú bli ca. As
des con fi an ças em re la ção ao novo Go ver no dis si-
pa ram-se com o apo io de am plos se to res do em pre-
sa ri a do e com as de cla ra ções da equi pe do novo
Go ver no. Enfa ti za ram-se a ne ces si da de de res pon-
sa bi li da de fis cal, o res pe i to aos con tra tos e a in de-
pen dên cia da au to ri da de mo ne tá ria. Com efe i to, o
“ris co-Bra sil” que al can çou 2.151 pon tos em 23 de
se tem bro de 2002 hoje está em pa ta mar de 1.300
pon tos; a taxa de câm bio que atin giu o re cor de de
R$3,96 em 22 de ou tu bro de 2002 ba i xou para cer -
ca de R$3,50.

Isso pos to, não se jus ti fi ca um es for ço fis cal
des sa mag ni tu de, em de tri men to dos in ves ti men tos
e gas tos na área so ci al. A meta de su pe rá vit pri má-
rio pode e deve ser re du zi da. A pre sen te pro po si ção
re duz a meta para 3,0% do PIB para o se tor pú bli co
con so li da do, sen do de 2,25% para o Go ver no Fe de-
ral (or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al e das
em pre sas es ta ta is fe de ra is) e 0,75% para os es ta-
dos e mu ni cí pi os. Essa re du ção sig ni fi ca re cur sos
dis po ní ve is no va lor de R$11,9 bi lhões, su fi ci en tes
para pos si bi li tar um acrés ci mo sig ni fi ca ti vo nos
gas tos so ci a is.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
Se nho res Se na do res para esta pro po si ção.

Sala das Ses sões,  25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ro me ro Jucá.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2003

Cria o pro gra ma Jo vem Ci da dão
Bra si le i ro no Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É cri a do o pro gra ma Jo vem Ci da dão Bra -

si le i ro no Se na do Fe de ral, des ti na do a opor tu ni zar a
jo vens es tu dan tes uma vi são di re ta do fun ci o na men to
das ati vi da des le gis la ti vas da Casa, os trâ mi tes ad mi-
nis tra ti vos da cons tru ção das leis, pas san do por to-
das as fa ses da tra mi ta ção das di ver sas pro po si tu ras,
des de a sua for ma de apre sen ta ção até a sua apro va-
ção ou ar qui va men to.

Art. 2º O pro gra ma será vol ta do para jo vens es -
tu dan tes, da rede pú bli ca e pri va da, que par ti ci pa rão
de ses sões si mu la das.

Art. 3º Ca be rá aos alu nos, de vi da men te ori en ta-
dos, ela bo ra rem pro po si ções le gis la ti vas e pro nun ci-
a men tos que se rão apre sen ta dos em ses sões si mu-
la das no ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Art. 4º As ses sões si mu la das se rão pre si di das
pe los pró pri os alu nos, con for me es co lha dos lí de res e 
dos mem bros da Mesa das re fe ri das ses sões, ele i tos
en tre os es tu dan tes e o cor po do cen te das ins ti tu i-
ções que re pre sen tam.

§ 1º Ca be rá à Sub se cre ta ria de Re la ções Pú bli-
cas do Se na do Fe de ral ope ra ci o na li zar e ins tru men-
ta li zar a exe cu ção do pro gra ma Jo vem Ci da dão Bra si-
le i ro.

§ 2º As ses sões si mu la das de que tra ta esta re -
so lu ção re a li zar-se-ão, pre fe ren ci al men te, às sex-
tas-fe i ras, e so men te quan do não hou ver Ses são De -
li be ra ti va agen da da para a oca sião.

Art. 5º Esta re so lu ção 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 re so lu ção tem por ob je ti-
vo des per tar des de cedo a cons ciên cia de ci da da nia
nos jo vens es tu dan tes. O pro gra ma que se visa im-
plan tar per mi ti rá que jo vens de to das as clas ses so ci-
a is te nham a opor tu ni da de de co nhe cer, na prá ti ca,
como os par la men ta res exer cem os seus man da tos.

Os jo vens que vi e rem a par ti ci par des se pro gra-
ma pas sa rão a ser mul ti pli ca do res de opi nião dos co -
nhe ci men tos que ad qui ri rão com a ex pe riên cia e, ao
mes mo tem po, es ta rão se ca pa ci tan do po li ti ca men te,
de vez que o pro gra ma pre vê a re a li za ção de ele i ções
en tre os es tu dan tes, vi san do, so bre tu do, es ti mu lar o
sur gi men to de fu tu ras li de ran ças.

Di an te do ex pos to, con ta mos com o apo io dos
ilus tres se na do res e se na do ras para a apro va ção da
pre sen te pro po si tu ra.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Pa u lo Paim.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, de Edu ca ção e à Co mis são
Di re to ra)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2003

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de
2001, res ta be le ci da pela Re so lu ção nº 25,
de 2002, am bas do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270

dias (du zen tos e se ten ta dias) para o exer cí cio da au -
to ri za ção, a Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe -
de ral.

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

Jus ti fi ca ção

A Re so lu ção nº 20, de 2001, au to ri zou o Esta do
da Ba hia a re no var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as
pres ta das às ope ra ções de cré di to con tra ta das no
âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca -
ca u e i ra Ba i a na, no va lor glo bal de R$91.600.000,00
(no ven ta e um mi lhões e se is cen tos mil re a is), já au to-
ri za das pe las Re so lu ções nº 68, de 1998, e nº 71, de
1999, am bas do Se na do Fe de ral.

Dada a abran gên cia e com ple xi da de do pro gra-
ma, que en vol ve gran de nú me ro de to ma do res (pro -
du to res ru ra is), mu i tos con tra tos ain da não fo ram as -
si na dos.

A Re so lu ção nº 20, de 2001 foi an te ri or men te
pror ro ga da pela Re so lu ção nº 25, de 2002, por mais
270 dias. Não obs tan te esse fato, nova pror ro ga ção
toma-se ne ces sá ria para que os con tra tos ain da pen -
den tes se jam re gu la ri za dos.

Di an te do ex pos to, es pe ro con tar com o apo io
dos no bres pa res para a pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Cé sar Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2001

Au to ri za o Esta do da Ba hia, a re no-
var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres -
ta das às ope ra ções de cré di to con tra ta-
das no âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe-
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ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no
va lor glo bal de R$91.600.000,00 (no ven ta
e um mi lhões e se is cen tos mil re a is), já
au to ri za das pe las Re so lu ções nº 68, de
1998, e 71, de 1999, am bas do Se na do
Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a re no-

var, am pli ar e ade quar as ga ran ti as pres ta das às ope -
ra ções de cré di to con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma
de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, no
va lor glo bal de R$91.600.000,00 (no ven ta e um mi -
lhões e se is cen tos mil re a is), já au to ri za das pe las Re -
so lu ções nº 68, de 1998, e 71, de 1999, am bas do Se -
na do Fe de ral.

Art. 2º As ga ran ti as a se rem re no va das, ade -
qua das e am pli a das de ve rão ob ser var o es ta be le ci-
do na Re so lu ção nº 2.848, de 2001, do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal, e as se guin tes ca rac te rís ti cas
fi nan ce i ras:

I – va lor da ope ra ção: R$91.600.000,00 (no ven-
ta e um mi lhões e se is cen tos mil re a is);

II – taxa de ju ros: 9,75% a.a. (nove in te i ros e se -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano), 4,00%
a.a. (qua tro por cen to ao ano), e 6,00% a.a. (seis por
cen to ao ano), de pen den do do sub pro gra ma; III – ga -
ran tia: Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral – FPE e Fun do de De sen vol vi men to So ci al
e Eco nô mi co – FUNDESE; 

IV – con di ções de pa ga men to: pra zo de ca rên-
cia de até três anos e de re em bol so de até dez
anos;

V – fi na li da de: Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na.

Art. 3º Na data da con tra ta ção da ope ra ção de
cré di to de ve rá ser efe tu a da a apre sen ta ção das con -
tra ga ran ti as e pro vas de adim plên cia dos to ma do res
de cré di to, de que tra ta o art. 19 da Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, jun to aos agen tes fi nan-
ce i ros.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du-
zen tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli-
ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 6 de se tem bro de 2001. – Se -
na dor Edi son Lo bão, Pre si den te do Se na do Fe de ral
– Inte ri no

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

RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2002(*)

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 20, de
2001, do Se na do Fe de ral

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 270

(du zen tos e se ten ta) dias para o exer cí cio da au to ri-
za ção, a Re so lu ção nº 20, de 2001, do Se na do Fe de-
ral.

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

Se na do Fe de ral, 13 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ra mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 68, DE 1998

Au to ri za o Esta do da Ba hia a con ce-
der ga ran ti as e con tra ga ran ti as às ope ra-
ções de cré di to a se rem con tra ta das no
âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, jun to às ins ti-
tu i ções de cré di to ofi ci a is.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a con ce-

der ga ran ti as, no va lor de até R$25.800.000,00 (vin te
e cin co mi lhões e oi to cen tos mil re a is), às ope ra ções
de cré di to a se rem con tra ta das no âm bi to do Pro gra-
ma de Re cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra, jun to às
ins ti tu i ções de cré di to ofi ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos no ca put
des te ar ti go se rão des ti na dos ao fi nan ci a men to do
con tro le da do en ça “Vas sou ra de Bru xa” e à re cu pe ra-
ção da pro du ti vi da de e da com pe ti ti vi da de da la vou ra
ca ca u e i ra ba i a na.

Art 2º As ope ra ções de cré di to re fe ri dos no ar ti-
go an te ri or de ve rão ob ser var as se guin tes con di ções
fi nan ce i ras:

I – vo lu me de re cur sos: R$215.000.000,00 (du -
zen tos e quin ze mi lhões de re a is) para o pe río do de
1998 a 2000;

II – taxa de ju ros: mé dia de 5% a.a. (cin co por
cen to ao ano);

III – in de xa dor: TJLP;
IV – des ti na ção dos re cur sos: con tro le da do en-

ça “Vas sou ra de Bru xa”, den tro do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na;

V – con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: em de zes se is par ce las
se mes tra is, após ca rên cia de dois anos;
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b) dos ju ros: exi gí ve is se mes tral men te,
sem pe río do de ca rên cia.

VI – ga ran ti as: Fun do de Par ti ci pa ção dos
Esta dos – FPE e re cur sos do Fun do de De fe sa da
Eco no mia Ba i a na – FUNDECON.

Art 3º A con ces são de ga ran ti as e con tra ga ran ti-
as re fe ri das no art. 12 não será com pu ta da para efe i to
de apu ra ção dos li mi tes fi xa dos no art. 4º da Re so lu-
ção nº 69, de 1995, do Se na do Fe de ral.

Art 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 1º de ju lho de 1998. Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 1999

Au to ri za o Esta do da Ba hia a pres-
tar ga ran tia e con tra ga ran tia às ope ra-
ções de cré di to con tra ta das no âm bi to
do Pro gra ma de Re cu pe ra ção da La vou ra
Ca ca u e i ra Ba i a na, re gu la men ta do pelo
Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal no va lor de 
R$15.000.000,00 (quin ze mi lhões de re a is),
sen do R$14.400.000,00 (ca tor ze mi lhões
e qua tro cen tos mil re a is) re fe ren te à re-
no va ção de ope ra ção au to ri za da pela Re -
so lu ção nº 105, de 1997, do Se na do Fe de-
ral, e R$600.000,00 (se is cen tos mil re a is)
re la ti vo ao re sí duo da mar gem não uti li-
za da da pri me i ra eta pa do Pro gra ma.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
 Art 1º É o Esta do da Ba hia au to ri za do a pres tar

ga ran tia e con tra ga ran tia às ope ra ções de cré di to
con tra ta das no âm bi to do Pro gra ma de Re cu pe ra ção
da La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na, pelo Con se lho Mo ne-
tá rio Na ci o nal no va lor de R$15.000.000,00 (quin ze
mi lhões de re a is).

Pa rá gra fo úni co. Dos re cur sos a se rem con tra ta-
dos, R$14.400.000,00 (ca tor ze mi lhões e qua tro cen-
tos mil re a is) re fe rem-se à re no va ção da ope ra ção au -
to ri za da pela Re so lu ção nº 105, de 1997, do Se na do
Fe de ral, e R$600.000,00 (se is cen tos mil re a is) re la ti-
vo ao re sí duo da mar gem não uti li za da da pri me i ra
eta pa do Pro gra ma.

Art 2º A ope ra ção de cré di to re fe ri da no art. 1º
terá as se guin tes con di ções fi nan ce i ras:

I – va lor da ope ra ção: R$15.000.000,00 (quin ze
mi lhões de re a is);

II — taxa de ju ros: mé dia de 4% a.a (qua tro por
cen to ao ano) exi gí ve is se mes tral men te na ca rên cia e 
na amor ti za ção;

III — ín di ce da atu a li za ção: TJLP;
IV — ga ran ti as: Fun do de Par ti ci pa ção dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral — FPE e re cur sos do
Fun do de De fe sa da Eco no mia Ba i a na —
FUNDECON;

V — fi na li da de: Pro gra ma de Re cu pe ra ção da
La vou ra Ca ca u e i ra Ba i a na;

VI — con di ções de pa ga men to:

a) do prin ci pal: em de zes se is par ce las
se mes tra is, após ca rên cia de dois anos;

b) dos ju ros: exi gí ve is se mes tral men te,
sem pe río do de ca rên cia.

Art 3º Na data da con tra ção da ope ra ção de
cré di to, de ve rão ser apre sen ta dos as con tra ga ran-
ti as e pro vas de adim plên cia dos to ma do res de
cré di to aos agen tes fi nan ce i ros, con for me su ge ri-
do no Pa re cer De dip – 99/033 do Ban co Cen tral
do Bra sil.

Art 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.

Art 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 13 de de zem bro de 1999. – 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.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2003

Sus ta o De cre to nº 4.591, de 10 de
fe ve re i ro de 2003, da Pre si dên cia da Re-
pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta do o De cre to nº 4.591, de 10 de 

fe ve re i ro de 2003, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
“Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re a li za ção
da re ce i ta e a exe cu ção da des pe sa, so bre a pro gra-
ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as“.

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

Com o ad ven to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal (Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000), 
as me tas fis ca is pas sa ram in te grar per ma nen te men-
te o cor po da lei de di re tri zes or ça men tá ri as (LDO),
me di an te ane xo es pe cí fi co:

§ 1º Inte gra rá o pro je to de lei de di re tri-
zes or ça men tá ri as Ane xo de Me tas Fis ca is,
em que se rão es ta be le ci das me tas anu a is,
em va lo res cor ren tes e cons tan tes, re la ti vas
a re ce i tas, des pe sas, re sul ta dos no mi nal e
pri má rio e mon tan te da dí vi da pú bli ca, para
o exer cí cio a que se re fe ri rem e para os dois 
se guin tes. (gri fo acres cen ta do).

O Go ver no Fe de ral es ta be le ceu uma meta de
su pe rá vit pri má rio para o se tor pú bli co con so li da do
de 3,75% do PIB e, re cen te men te, ele vou essa meta
para 4,25% do PIB. O Ane xo de Me tas Fis ca is da
LDO/2003 (Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002) es -
ta be le ceu a meta de 2,25% do PIB para os or ça men-
tos fis cal e da se gu ri da de e de 0.55% para as em pre-
sas es ta ta is fe de ra is.

Tais me tas pas sa ram para 2,45% do PIB para
os or ça men tos fis cal e da se gu ri da de e de 0,70% do
PIB para as em pre sas es ta ta is, com o re cen te de cre-
to de con tin gen ci a men to (De cre to nº 4.591, de 10 de
fe ve re i ro de 2003).

É im por tan te sa li en tar que a al te ra ção das me -
tas fis ca is da LDO/2003 não pode mais ser fe i ta por
me di da pro vi só ria, como acon te ceu com a LDO/2002. 
A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32/2001 ve dou a edi ção
de me di da pro vi só ria em ma té ria or ça men tá ria e, com 
efe i to, caso o Po der Exe cu ti vo que i ra re ver a meta de
su pe rá vit pri má rio fi xa da na LDO terá que fazê-lo me -
di an te pro je to de lei or di ná ria.

Essa me di da am plia a se gu ran ça dos agen tes
eco nô mi cos de que a meta apro va da na LDO é para
va ler, só po den do ser mo di fi ca da pela von ta de po lí ti-
ca con jun ta dos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.
Esse me ca nis mo é par ti cu lar men te re le van te em mu -
dan ças de go ver no, já que o pri me i ro ano de todo go -
ver no rege-se pelo LOA e pela LDO apro va das na
ges tão pre ce den te.

Não obs tan te, o Go ver no en ten de que a meta
cons tan te da LDO é um va lor mí ni mo, po den do ser al -
te ra da para ma i or por de ci são do Po der Exe cu ti vo.
Com base nes se en ten di men to, foi edi ta do de cre to de 

con tin gen ci a men to ele van do a meta dos or ça men tos
fis cal e da se gu ri da de e das em pre sas es ta ta is.

Nos or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al, a
meta pas sa de 2,25% para 2,45% do PIB, sig ni fi can-
do um es for ço fis cal adi ci o nal de RS5.2 bi lhões. Essa
eco no mia adi ci o nal será ob ti da por meio do con tin-
gen ci a men to de gas tos so ci a is e das emen das ao
pro je to de or ça men tá ria apro va das pelo Con gres so
Na ci o nal.

Já para as em pre sas es ta ta is, a meta pas sa de
0,5 5% para 0,70% do PIB, sig ni fi can do que es sas
em pre sas de ve rão ob ter ex ce den tes mais ele va dos.
Como a prin ci pal res pon sá vel pelo re sul ta do das es -
ta ta is é a Pe tro brás, a po lí ti ca de ta ri fas dos de ri va dos
do pe tró leo de ve rá ser mais agres si va, com re a jus tes
que ga ran tam ma i or lu cra ti vi da de. Ou tro efe i to ne fas-
to é a con ten ção dos in ves ti men tos no se tor de pe tró-
leo e, em me nor es ca la, no de ener gia elé tri ca.

Ora, tal en ten di men to é sem dú vi da ques ti o ná-
vel. A meta ori gi nal da LDO/2003 foi apro va da, me di-
an te lei stric tu sen so, pelo Con gres so Na ci o nal, que
en ten deu ser im por tan te à re a li za ção des se es for ço
fis cal para man ter sob con tro le a evo lu ção da dí vi da
pú bli ca. Cabe lem brar, que o su pe rá vit pri má rio ori gi-
nal de R$31,8 bi lhões im pli cou me no res gas tos na
área so ci al, me nor au men to do sa lá rio mí ni mo e dos
sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos.

Isso pos to, não há dú vi da que o de cre to de con -
tin gen ci a men to, ao al te rar a meta es ta be le ci da na
LDO/2003, re sul ta do da von ta de po lí ti ca con jun ta dos 
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, in cor re em caso tí pi-
co de exor bi tân cia de po de res. Cabe lem brar o que
dis põe o art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po-

der Exe cu ti vo que exor bi tem do po der re gu-
la men tar ou dos li mi tes de de le ga ção le gis-
la ti va;

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
Se nho res Se na do res para esta pro po si ção.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003 – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia)
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O SR. PRESIDENTE (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.

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 35/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para exer ce-

rem a fun ção de Vice-Lí de res do Par ti do da Fren te
Li be ral – PFL, os se guin tes Se nho res Se na do res:
Le o mar Qu in ta ni lha, Pa u lo Octa vio, De mós te nes
Tor res, Efra im Mo ra is e Ro dolp ho Tou ri nho.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men tos 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:

REQUERIMENTO Nº 45, DE 2003

Re que i ro, com fun da men to no ar ti go 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, in for ma-
ções do Sr. Mi nis tro da Fa zen da, Dr. Anto nio Pa loc ci
Fi lho, con ten do a re la ção de in ves ti men tos re a li za dos
pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co
e So ci al – BNDES, no exer cí cio de 2002.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Efra im Mo ra es.

(À Mesa, para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 46, DE 2003

Nos ter mos do dis pos to no art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o pre vis to no
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re -
que i ro se jam so li ci ta das, à Exmª Srª Mi nis tra do Meio
Ambi en te, in for ma ções so bre o can ce la men to de
des pe sas ins cri tas em Res tos a Pa gar no exer cí cio de 
2002, re sul tan te do De cre to nº 4.594, de 13 de fe ve re-
i ro de 2003, com res pe i to à exe cu ção, no Esta do de
Mi nas Ge ra is, de pro gra ma ções re la ti vas à Re vi ta li za-
ção do Rio São Fran cis co, sob a res pon sa bi li da de de
Uni da des Orça men tá ri as vin cu la das a esse Mi nis té-
rio.

Jus ti fi ca ção

Vi san do as se gu rar a ele va ção do su pe rá vit pri -
má rio nas con tas pú bli cas, de 3,75% do Pro du to
Inter no Bru to (PIB) para 4,25% do PIB, o Go ver no Fe -
de ral ex pe diu o De cre to nº 4.594, de 13 de fe ve re i ro
de 2003, que “dis põe so bre a re a li za ção de des pe sas
ins cri tas em Res tos a Pa gar no exer cí cio de 2002, e
dá ou tras pro vi dên ci as”. O blo que io (“con tin gen ci a-
men to”) dos re cur sos re fe ren tes a es sas des pe sas in -
clu i rá, even tu al men te, pro gra mas vin cu la dos à Agên -
cia Na ci o nal de Águas (ANA), su bor di na da ao Mi nis-
té rio do Meio Ambi en te, den tre os qua is o “Des po lu i-
ção de Ba ci as Hi dro grá fi cas”. Esse pro gra ma en glo ba
im por tan tes pro je tos de re cu pe ra ção am bi en tal e sa -
ne a men to, de sen vol vi dos por di ver sos mu ni cí pi os mi -
ne i ros, tais como Aba e té, Con ta gem, Sa ba rá e Mar ti-
nho Cam pos, e cuja im ple men ta ção fi ca rá to tal men te
com pro me ti da caso se con fir mem os cor tes or ça-
men tá ri os anun ci a dos.

As in for ma ções ora so li ci ta das re pre sen tam
sub sí dio es sen ci al para uma ava li a ção ob je ti va des se
even tu al can ce la men to de des pe sas e para a bus ca
de al ter na ti vas ca pa zes de mi ni mi zar os gra ves pre ju-
í zos, nas es fe ras de meio am bi en te e sa ú de pú bli ca,
que se rão im pos tos aos mu ni cí pi os afe ta dos.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Edu ar do Aze re do.

(À Mesa, para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para de ci-
são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca-
mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 1, de
2003, que con clui pela apre sen ta ção do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2003, que apro va a pro -
gra ma ção mo ne tá ria paga ao pri me i ro tri mes tre de
2003.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, dia 26, em re gi me
de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, pa rá gra fo úni co,
do Re gi men to Inter no, quan do po de rão ser ofe re ci-
das emen das até o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi en ca-
mi nha do à pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, so bre a Men sa gem nº 53, de
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2003, que con clui pela apre sen ta ção do Pro je to de
Re so lu ção nº 1, de 2003, que al te ra a Re so lu ção nº
66, de 2002, para in clu ir o item “Des pe sas Ge ra is”
nas con di ções fi nan ce i ras da ope ra ção de cré di to a
ser fir ma da com o Export De ve lop ment of Ca na da –
EDC e re ti fi car a de fi ni ção de “Amor ti za ção” no em -
prés ti mo a ser fir ma do com o Ban co BNP Pa ri bas S/A
e o Bank Le u mi Le-Isra el B.M.

A ma té ria fi ca rá so bre a Mesa du ran te cin co
dias úte is para re ce bi men to de emen das, nos ter mos
do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no.

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

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 66, de 2000
(nº 4.132/93, na Casa de ori gem), que dis põe so bre
a res pon sa bi li da de téc ni ca por cur sos li vres de lu-
tas, na ta ção e gi nás ti ca;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 66, de 2001 (nº
1.670/96, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre o in cen ti vo a
ser pres ta do pelo Po der Pú bli co à cri a ção, con so li da-
ção e ca pa ci ta ção de co o pe ra ti vas ou de as so ci a ções
que men ci o na, e acres cen ta dis po si ti vos ao art. 24 da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 18, de 2002 (nº
465/99, na Casa de ori gem), que acres cen ta in ci so ao 
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 89, de 2002 (nº
2.158/99, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº
9.871, de 23 de no vem bro de 1999, que “es ta be le ce
pra zo para as ra ti fi ca ções de con ces sões e ali e na-
ções de ter ras fe i tas pe los Esta dos na fa i xa de fron te i-
ra”, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 Lei do Se na do nº 19, de 2000,
de au to ria do Se na dor Ge ral do Melo, que dis ci pli na
o for ne ci men to de ener gia elé tri ca à agri cul tu ra ir ri-
ga da, às gle bas que fa çam par te de pro gra mas de

re for ma agrá ria ou que te nham área to tal de até dez 
hec ta res e dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 92, de 2000, de
au to ria do Se na dor Jor ge Bor nha u sen, que dis põe
so bre as nor mas ge ra is re la ti vas a con cur sos pú bli-
cos. (Tra mi tan do em con jun to com os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 539, de 1999; e 101, de 2000);

– Pro je to de Lei do Se na do nº 40, de 2001, de
au to ria do Se na dor Gil vam Bor ges, que al te ra o art.
252 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que
ins ti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro, para in clu ir a
pro i bi ção do ato de fu mar ao di ri gir;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 266, de 2001,
de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, que ins ti tui a
ren da bá si ca in con di ci o nal ou a ren da de ci da da nia e
dá ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 167, de 2002,
de au to ria do Se na dor Ge ral do Melo, que dis põe so -
bre as dí vi das do cré di to ru ral na área da Agên cia de
De sen vol vi men to do Nor des te (ADENE); e

Pro je to de Lei do Se na do nº 234, de 2002, de
au to ria do Se na dor Wal deck Orne las, que dis põe so -
bre re qui si tos e con di ções para o re gis tro de no mes
de do mí nio na rede in ter net no Bra sil.

Ten do sido apro va dos em de ci são ter mi na ti va
pe las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, de Edu ca ção, e de Assun tos Eco nô mi cos, os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 19 e 92, de 2000; 40
e 266, de 2001; 167 e 234, de 2002, vão à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 539, de
1999; e 101, de 2000, pre ju di ca dos, vão ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Re cur-
so nº 1, de 2003, in ter pos to em tem po opor tu no, no
sen ti do de que seja sub me ti do ao Ple ná rio o Pro je-
to de Lei do Se na do nº 175, de 2001, de au to ria do 
Se na dor Ney Su as su na, que dá nova re da ção ao ar -
ti go 7º da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que
“dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

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:
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu os Re-
cur sos nºs 2 e 3, de 2003, in ter pos tos 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 Lei do Se na do nº 263, de 2002,
de au to ria do Se na dor Luiz Pas to re, que al te ra os
arts. 18 e 26 da Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de
1991, para dis ci pli nar a con ces são de in cen ti vos
fis ca is à cul tu ra.

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.

São os se guin tes os re cur sos re ce bi-
dos:

RECURSO Nº 2, de 2003

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to nos pa rá gra-
fos 3º e 4º do ar ti go 91 do Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral que o Pro je to de Lei do Se na do nº 263,
de 2002, que “Alte ra os ar ti gos 18 e 26 da Lei nº
8.313, de 23 de de zem bro de 1991, para dis ci pli nar a
con ces são de in cen ti vos fis ca is à Cul tu ra”, seja apre -
ci a do pelo Ple ná rio des ta Casa.

Em 19 de fe ve re i ro de 2003 – Se na do res Ro-
ber to Sa tur ni no – Le o mar Qu in ta ni lha – Ju vên cio
da Fon se ca – Tião Vi a na – Ro me ro Jucá – Arthur
Vir gí lio – Jor ge Bor nha u sen – Ger son Ca ma ta –
Osmar Dias – Hé lio Cos ta.

RECURSO Nº 3, DE 2003

Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re cor re mos para que o
PLS nº 263, de 2002, de au to ria do Se na dor Luiz Pas -
to re, que “Alte ra os ar ti gos 18 e 26 da Lei nº 8.313, de
23 de de zem bro de 1991, para dis ci pli nar a con ces-
são de in cen ti vos fis ca is à cul tu ra”, seja sub me ti do ao
exa me do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 25 de fe ve re i ro de 2003 – Se -
na do res Alo í zio Mer ca dan te – João Alber to Ca pi-
be ri be – Fer nan do Be zer ra – Fla vio Arns – Ro ber-
to Sa tur ni no – Eu rí pe des Ca mar go – Pa u lo Paim –
Tião Vi a na – Serys Slhes sa ren ko.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 146/03 – LPL 

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a V. Exa a subs ti tu i ção dos mem bros re -

pre sen tan tes des te Par ti do Li be ral na Co mis são Mis -
ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção,
como se se gue:

Como ti tu la res:

De pu ta do João Leão (PL/BA) em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Ju qui nha.

De pu ta do. Wel ling ton Ro ber to (PL/PB) em
subs ti tu i ção ao De pu ta do Eu já cio Si mões.

Como su plen tes:

De pu ta do Mil ton Mon ti (PL/SP) em subs ti tu i ção
ao De pu ta do Alces te Alme i da.

De pu ta do Hum ber to Mi chi les (PL/AM) em subs -
ti tu i ção ao De pu ta do Ro bé rio Ara ú jo.

Apro ve i to o en se jo para re i te rar a V. Exª os
meus pro tes tos de ele va do apre ço e dis tin ta con si-
de ra ção.

– De pu ta do  Val de mar Cos ta Neto, Lí der do
Par ti do Li be ral.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – À pu bli ca-
ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 33, de 2002, pro ve-
ni en te da Me di da Pro vi só ria 77, de 2002,
que al te 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 a con ces são de cré di to, 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,
para aqui si ção dos tí tu los do Te sou ro Na ci o-
nal ne ces sá ri os à con tra ta ção de ope ra ção
na for ma 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, re la ci o na da com dí vi das con tra í-
das com re cur sos de ou tras fon tes; dis põe
so bre re con ver são de ati vi da des de mu tuá ri-
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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, ten do

Pa re cer pro fe ri do em ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ro nal do Ca i a do (PFL–GO), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e à Emen da nº 13, pela re je i ção
das Emen das nºs 1 a 12 e 14 a 36, na for ma do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 33 de 2002.

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

a) A Co mis são Mis ta foi de sig na da por 
esta Pre si dên cia no dia 29 de ou tu bro pas -
sa do e não che gou a se ins ta lar;

b) Du ran te o pra zo de seis dias, após
a pu bli ca ção da me di da pro vi só ria no Diá rio
Ofi ci al da União, fo ram apre sen ta das 36
emen das pe ran te a Co mis são Mis ta;

c) A me di da pro vi só ria foi re me ti da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 12 de no-
vem bro, ten do sido apre ci a da na que la Casa
no úl ti mo dia 18 de de zem bro, que con clui
pela apro va ção, nos ter mos do pro je to de lei 
de con ver são;

d) O pra zo de 45 dias para a tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es-
go tou-se no dia 11 de de zem bro e o pra zo
de 60 dias de vi gên cia, no dia 22 do cor ren-
te mês, ten do sido pror ro ga do por ato da
Pre si dên cia da Mesa do Con gres so Na ci o-
nal, da ta do de 19 de fe ve re i ro;

e) A me di da pro vi só ria foi re ce bi da for -
mal men te pelo Se na do Fe de ral no dia 20,
pas san do a so bres tar to das as de ma is de li-
be ra ções le gis la ti vas des ta Casa até que se
ul ti me sua vo ta ção.

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

De sig no o no bre Se na dor Jo nas Pi nhe i ro Re la-
tor-Re vi sor da ma té ria.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – 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. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, pedi a pa la vra pela or dem para fa zer
uma pro po si ção, já que é en ten di men to de to das as

Li de ran ças, como já con ver sa mos. Essa me di da pro -
vi só ria é com ple xa, pois tra ta de re ne go ci a ções de dí -
vi das im por tan tes para a so ci e da de bra si le i ra, e o Re -
la tor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, não fe chou ain da uma
po si ção de mo di fi ca ções ne ces sá ri as que pre ci sam
ser fe i tas com a pró pria Li de ran ça do Go ver no.

Então, para evi tar que te nha mos de sus pen der
a ses são, ou re ti rar Se na do ras e Se na do res do ple ná-
rio ou mes mo en trar em obs tru ção, pro po nho a V. Exª
– já de acor do com to dos os Lí de res – que pos sa mos
en cer rar ago ra a Ordem do Dia, re to man do-a com a
Me di da Pro vi só ria nº 77 no mo men to e quan do o Re -
la tor – jun to com o Go ver no – ti ver uma po si ção fe-
cha da.

É mu i to im por tan te ajus tar essa me di da pro vi só-
ria. Ela in clu si ve que brou o en ten di men to, da for ma
como foi fe i ta, no ano pas sa do, aqui no ple ná rio –
apo i a do por mim e re la ta do pelo Se na dor Jo nas Pi -
nhe i ro –, que diz res pe i to à re ne go ci a ção.

Des sa for ma, é im por tan te ha ver um cer to tem -
po para que efe ti va men te se fa çam as cor re ções ne -
ces sá ri as.

Fica, por tan to, a pro po si ção do en cer ra men to
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia con sul ta as de ma is Li de ran ças, co me çan do
pelo no bre Lí der Re nan Ca lhe i ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
con cor da mos com o Se na dor Ro me ro Jucá. Esta,
sem dú vi da, é uma ma té ria com ple xa. De sen vol ve-
mos um lon go pro ces so de ne go ci a ção com o an ti go
Go ver no. Mes mo no pe río do ele i to ral, a Se na do ra He -
lo í sa He le na, Se na dor Te o tô nio Vi le la, Se na dor Jo-
nas Pi nhe i ro e eu es ti ve mos, em pelo me nos cin co
opor tu ni da des, con ver san do so bre o as sun to. Era
pre ci so am pli ar pra zo; era pre ci so am pli ar o va lor ori -
gi ná rio dos em prés ti mos; era pre ci so dis pen sar os
10% ne ces sá ri os para a re ne go ci a ção dos nor des ti-
nos e não ape nas do Semi-Ári do.

Pre ci sa mos, Sr. Pre si den te, re to mar o mais rá pi-
do pos sí vel es sas con ver sas, essa re ne go ci a ção
para que pos sa mos, ob vi a men te, ter a pa u ta des tran-
ca da.

Assim, a pro pos ta do PMDB é a re ti ra da de pa u-
ta da ma té ria e co me çar mos logo as con ver sas.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com a pa -
la vra o no bre Se na dor José Agri pi no, do PFL.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN . Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, esta ma té ria é da ma i or im por tân cia.
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Ela é ex tre ma men te re le van te, por que diz res pe i to a
mi lhões de pe que nos agri cul to res que es pe ram an si-
o sa men te, há bas tan te tem po, por esta me di da pro vi-
só ria que foi exa us ti va men te dis cu ti da no Go ver no
an te ri or.

Há uma ques tão que eu re pu to fun da men tal: a
in clu são, ou não, dos re cur sos do FAT no li mi te da ne -
go ci a ção, que está pos to em R$35 mil. São re cur sos
dos fun dos cons ti tu ci o na is.

A dis cus são, no Go ver no an te ri or, avan çou. As
Li de ran ças acer ta ram a in clu são dos re cur sos do FAT.
Mas, ao fi nal, a ma té ria não foi vo ta da.

O Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, hoje um ex pert nes -
ta ma té ria, pre ci sa rá co mu ni car aos no vos Se na do-
res, que são qua ren ta, o seu pen sa men to e a sua pre -
ten são. Então, pen so ser ne ces sá rio tem po para isso.

Por essa ra zão, o PFL se ma ni fes ta fa vo rá vel ao
adi a men to da dis cus são des ta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos
a pa la vra ao no bre Lí der do Blo co do PT, Tião Vi a na.

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, que ro di zer que fico in te gral men te de 
acor do com as ma ni fes ta ções de en ten di men to de to -
dos os Lí de res par ti dá ri os.

Entre tan to, eu gos ta ria de pon de rar jun to à
Mesa que esta ma té ria, por ser cons ti tu ci o nal, vai im -
pli car a re ti ra da das Li de ran ças do ple ná rio, para que
não haja re gis tro de mem bros ne ces sá rio para a vo ta-
ção e, as sim, caia em fun ção da fal ta de quo rum. É o
en ten di men to que nós te mos e gos ta ria que a Mesa
pro ce des se com essa ori en ta ção, ou aca tas se essa
in ter pre ta ção que es ta mos apre sen tan do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – No bre Lí -
der Tião Vi a na, a Pre si dên cia, an tes de de ci dir, per -
gun ta...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, tem a pa la vra o Lí der do Go ver no, o no bre Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, a for ma como foi apro va do o pro je to de con ver-
são, na Câ ma ra dos De pu ta dos, con tem pla al gu mas
das pre o cu pa ções, em es pe ci al, dos pe que nos agri -
cul to res en di vi da dos, so bre tu do na re gião do
semi-ári do nor des ti no. O li mi te pas sa de R$15 mil
para R$35 mil para as Re giões Nor te, Nor des te e
Cen tro-Oes te. Com isso, am plia-se a mar gem para a
agri cul tu ra fa mi li ar.

De ou tra par te, Sr. Pre si den te, para os as sen ta-
dos que ti nham fi nan ci a men to pelo ex tin to Pro ce ra,
te mos as se gu ra do que não será ne ces sá rio que os
dez por cen to do va lor da dí vi da se jam apor ta dos pe -
los de ve do res para que a dí vi da pos sa ser re ne go ci a-
da até o dia 31 de mar ço, que é o que foi es ta be le ci do
pelo pro je to na Câ ma ra Fe de ral. Essa de ci são pa re ce
re sol ver uma par te do pro ble ma dos as sen ta dos da
agri cul tu ra fa mi li ar.

Fico mu i to sa tis fe i to que ain da pos sa mos dis cu-
tir isso, por que te ría mos mu i tas di ver gên ci as em re la-
ção a al gu mas in cor po ra ções que nos pa re cem to tal-
men te fora do ob je ti vo da me di da pro vi só ria ori gi nal.
Na re a li da de, no art. 5º, há a ques tão do “Pe si nha”, o
an ti go Pesa, que são dí vi das de gran des pro du to res
ru ra is. Eu cha mo a aten ção para o fato, pois es ta mos
em um mo men to fa vo rá vel da agri cul tu ra de ex por ta-
ção: os pre ços de com mo di ti es se ele va ram in ter na-
ci o nal men te; há uma de man da im por tan te; e a mar -
gem de ren ta bi li da de da agri cul tu ra é ex tre ma men te
ele va da. No “Pe si nha”, es ta mos fa lan do de dí vi da
cujo va lor mí ni mo é R$500 mil. Vá ri os agri cul to res
con tra í ram fi nan ci a men to aci ma de R$5 mi lhões e o
im pac to nas fi nan ças pú bli cas só para es ses é su pe ri-
or a R$900 mi lhões. Não po de mos con cor dar que a
dí vi da seja paga em um pra zo de 20 anos. 

Então pre ci sa mos dis cu tir o as sun to com mu i ta
cal ma e se ri e da de, mas com es pí ri to pú bli co, no sen -
ti do de va lo ri zar a agri cul tu ra bra si le i ra e en con trar
sa í da para pro ble mas que este novo Go ver no está
her dan do, mas den tro da ex pec ta ti va e do com pro-
mis so de res pon sa bi li da de fis cal, que é es sen ci al
para a es ta bi li da de eco nô mi ca do Bra sil, a fim de que
pos sa mos as se gu rar a que da na taxa de ju ros, que é
o me lhor ca mi nho, aliás, para fi nan ci ar a pró pria agri -
cul tu ra.

Evi den te men te, de ve mos dis cu tir isso com mu i-
ta se ri e da de e to mar de ci sões con sis ten tes, para que
não pre ju di que mos o Bra sil na OMC. Te mos en fren ta-
do o de ba te so bre os sub sí di os in de vi dos à agri cul tu-
ra da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni dos e te mos
que ter ra ci o na li da de e pon de ra ção.

Esta mos, a prin cí pio, fa vo rá ve is a apro var o pro -
je to como veio da Câ ma ra dos De pu ta dos, em bo ra re -
co nhe ça mos que a dí vi da não está re sol vi da, nem
para os gran des, nem para os pe que nos. A dí vi da, so -
bre tu do a que foi con tra í da por em prés ti mos co le ti-
vos, não foi re sol vi da por que não se con se gue in di vi-
du a li zar a par ce la para que aque les que têm in te res-
se em re sol ver suas pen dên ci as pos sam en ca mi nhar
o pro ble ma, se não a Ban ca da não tem como ope ra ci-
o na li zar essa ques tão.
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Algu mas pro pos tas são de in te res se do Go ver-
no, es pe ci al men te as que be ne fi ci am os pe que nos
agri cul to res, como, por exem plo, a de es ten der a base 
des sa ne go ci a ção do semi-ári do para todo o Nor des-
te. É um ca mi nho que evi den te men te te mos todo o in -
te res se em as se gu rar. Tam bém es ta mos dis pos tos a
dis cu tir o pra zo, para ga ran tir que na ne go ci a ção essa 
ques tão, de fato, per mi ta aos pe que nos de ve do res
equa ci o nar o pro ble ma.

Como sem pre, este Go ver no está aber to a dis -
cu tir. Estou adi an tan do que nos sa po si ção ori gi nal se -
ria apro var a me di da pro vi só ria como está para não
vol tar para a Câ ma ra e, as sim, não atra sar ain da mais 
aqui lo que já está con tem pla do e cri ar uma co mis são
mis ta para, em um pra zo de 40 dias, até o dia 31 de
mar ço, dis cu tir com pro fun di da de e re sol ver essa
ques tão de fi ni ti va men te. Mas como há o en ten di men-
to das Li de ran ças no sen ti do de con ver sar mos an tes
de uma de fi ni ção em ple ná rio, nós es ta mos dis pos tos
evi den te men te a ou vir to das as Li de ran ças, de ou vir o 
re la tor e to dos aque les que es tão di re ta men te en vol-
vi dos na ma té ria. Na pró pria base do Go ver no, Se na-
do res em pe nha ram-se mu i to na de fe sa dos pe que-
nos agri cul to res como o Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, a Se na do ra He lo í sa He le na, que es tão en-
vol vi dos já há al gum tem po nis so. Te mos todo in te res-
se em con tem plar as ini ci a ti vas para equa ci o nar de
vez pen dên ci as gra ves, es pe ci al men te a dos pro du to-
res que fo ram as so la dos pela seca, pe las in tem pé ri es
nas re giões di fí ce is de man ter pro du ti vi da de e ca pa ci-
da de de pro du ção agrí co la, como é o Nor des te, es pe-
ci al men te o semi-ári do.

Por tudo isso, nós es ta mos aber tos ao diá lo go.
Estou adi an tan do a po si ção do Go ver no, que é a de
man ter a me di da pro vi só ria como está e cri ar uma co -
mis são mis ta para, em 40 dias, dis cu tir o ata ca do do
pro ble ma, mas, de qual quer for ma, va mos aca tar
esse en ca mi nha men to.

Sr. Pre si den te, po de re mos, se for de co mum
acor do, trans fe rir essa vo ta ção para de po is de uma
con ver sa pré via en tre as Li de ran ças. Esse en ten di-
men to tem que ocor rer logo, por que essa me di da pro -
vi só ria tran ca a pa u ta e o Se na do Fe de ral tem imen -
sas res pon sa bi li da des com a Na ção. Mes mo nas co -
mis sões, ne nhum pro je to ter mi na ti vo pode ser vo ta do
en quan to essa me di da pro vi só ria não for vo ta da. A
pro pó si to, há a de nº 78 que en tra na pa u ta e, des sa
ma ne i ra, tam bém pas sa a tran car a pa u ta. Nós pre ci-
sa mos re sol ver logo essa ques tão.

A nos sa pro pos ta vai nes sa di re ção, mas va mos
ou vir o co lé gio de Lí de res, se esse é o in te res se das
Li de ran ças.

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

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Srªs e
Srs. Se na do res, em bo ra não haja acor do no mé ri-
to, há acor do no pro ce di men to, que pede que a
ma té ria não seja vo ta da hoje. Assim, as ma té ri as
cons tan tes da pa u ta de hoje fi cam com sua apre-
ci a ção so bres ta da.

A apre ci a ção de las fica adi a da para a ses são de 
ama nhã.

São os se guin tes os itens cuja apre ci a ção fica
so bres ta da:

Item 2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 (nº 1.645/2002, 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 Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

Item 3

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 434, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Ce su mar para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra na ci da de de Ma rin gá (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor
Oli vir Ga bar do.

Item 4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio – Rá dio Xa-
van tes de Ipa me ri 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 Ipa me ri,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro
Mi ran da.
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Item 5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 438, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de Ipo rá para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ipo rá
(GO), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.069, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran-
da.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Vol ta-se à 
lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mag no
Mal ta, como Lí der do Blo co. V. Exª tem a pa la vra por
vin te mi nu tos, para uma co mu ni ca ção de in te res se
par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea b, do
Re gi men to Inter no.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. 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, tam bém te-
nho co mi go um pout-pou rit de as sun tos que eu gos -
ta ria de dis cu tir. Em al guns de les, de se jo co lo car mi -
nha po si ção di an te das res pos tas que a so ci e da de
pre ci sa ter em fun ção do caos ins ta la do na se gu ran ça
pú bli ca do País. 

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de, ao ini ci ar a mi nha
fala, cum pri men tar o Pro cu ra dor José Ro ber to San to-
ro, o Dr. Ro nal do Me i ra de Vas con ce los Albo e o Dr.
Hen ri que Ge a quin to Her ke nhoff, que es tão co man-
dan do a for ça-ta re fa no meu Esta do, man ten do o cri -
me or ga ni za do acu a do, os ho mens pú bli cos, os mo vi-
men tos de di re i tos hu ma nos no meu Esta do, a OAB,
na pes soa do re sis ten te Age san dro da Cos ta Pe re i ra,
ci da dãos que, ao lon go dos anos, vêm re sis tin do. Eu
ci ta ria o ex-Go ver na dor Max Ma u ro, o seu fi lho, Pre fe-
i to de Vila Ve lha, Max Fi lho, Sér gio Vi di gal, Pre fe i to da 
Ser ra, e o atu al Go ver na dor, Pa u lo Har tung, que pas -
sou por esta Casa. Este, sim, re ce beu uma he ran ça
mal di ta de José Igná cio Fer re i ra.

Qu an do, no pro ces so ele i to ral, no em ba te ele i-
to ral, es ti ve no pa lan que de Max Ma u ro, sa bía mos,
como o atu al Go ver na dor Pa u lo Har tung sabe, que
quem re ce bes se o Esta do do Espí ri to San to para go -
ver nar es ta ria re ce ben do um “aba ca xi”. Só que o Go -
ver no atu al des co briu que não re ce beu ape nas um
“aba ca xi”, mas uma la vou ra in te i ra.

É pre ci so, nes te exa to mo men to, que nós, ho-
mens pú bli cos do Esta do do Espí ri to San to, te nha-
mos co nhe ci men to exa to do nos so pa pel na re cons-

tru ção da que le Esta do. É pre ci so, nes te mo men to, Sr.
Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim, que se jam de mo vi-
das as co lo ra ções par ti dá ri as, as ide o lo gi as e até
pos sí ve is ar ra nhões ocor ri dos no pro ces so ele i to ral,
por que o Esta do do Espí ri to San to, mais do que qual -
quer ou tro da Fe de ra ção bra si le i ra, pre ci sa de re-
cons tru ção éti ca, mo ral e eco nô mi ca. E não sa i re mos
des te caos sem que te nha mos uma par ti ci pa ção efe -
ti va, e en ten do a gra vi da de do mo men to na ci o nal, do
Go ver no Fe de ral.

Tive a fe li ci da de de, na quin ta-fe i ra pró xi ma pas -
sa da, ser re ce bi do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz 
Iná cio Lula da Sil va, que abriu es pa ço na sua agen da
para re ce ber a Ban ca da do Esta do do Espí ri to San to.
Qu e ro re for çar o ape lo para que os Lí de res Tião Vi a-
na e Alo i zio Mer ca dan te pe çam que Sua Exce lên cia
faça o mes mo para a Ban ca da do Rio de Ja ne i ro. Não
te nho pro cu ra ção para fa zer essa de fe sa, mas, di an te
do caos ins ta la do no Rio de Ja ne i ro, ape lo para que o
Pre si den te da Re pú bli ca re ce ba os Srs. Se na do res e
De pu ta dos do Rio de Ja ne i ro.

O Pre si den te mos tra dis po si ção de aten der o
Esta do do Espí ri to San to, e não te re mos como ser
aten di dos se não for pelo viés do pe tró leo, que, gra -
ças a Deus, te mos em abun dân cia. As pro je ções de -
mons tram que, da qui a cin co ou dez anos, se re mos
os ma i o res pro du to res do País. Entre tan to, exis tem
ou tros Esta dos, como o Rio de Ja ne i ro, Rio Gran de
do Nor te e Ser gi pe, que tam bém es tão à pro cu ra de
pe tró leo, es pe ran ço sos de ter seus pro ble mas re sol-
vi dos a par tir dos ro yal ti es des se pro du to.

Se na dor Tião Vi a na, na sex ta-fe i ra, quan do vi a-
jei, fa lei com V. Exª, que tam bém es ta va vi a jan do, e
com a Li de ran ça do Go ver no. De fato, os téc ni cos fo -
ram ao meu ga bi ne te, por que tra mi ta va na Câ ma ra
dos De pu ta dos um pro je to, que es ta va sob re gi me de
ur gên cia ur gen tís si ma e que não foi ao ar qui va men to,
que pror ro ga va o pra zo para a ne go ci a ção das dí vi-
das dos Esta dos, as sim como fez o en tão Mi nis tro da
Fa zen da, Sr. Pe dro Ma lan, com o ex-Go ver na dor Ga -
ro ti nho.

Se esse pra zo es ti ves se em voga, guar da das,
hoje, as pro por ções em vir tu de da Lei de Res pon sa bi-
li da de Fis cal, até por que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula 
da Sil va não quer as su mir, nem pode, qual quer tipo
de com pro mis so que não es te ja pre vis to em seus
qua tro anos de Go ver no.

Se na dor Arthur Vir gí lio, ela bo ra mos e en vi a mos
à Casa Ci vil um tex to, que que ro com par ti lhar com V.
Exª, Lí der do PSDB. Se con se guir mos mo di fi car o
tex to, en qua dran do-o na Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, em re gi me de ur gên cia ur gen tís si ma, Se na dor
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Tião Vi a na, vo tan do-o aqui no Se na do Fe de ral, da re-
mos ao Pre si den te da Re pú bli ca, pela via da lei, o ca -
mi nho para re sol ver, de for ma ime di a ta, o pro ble ma
dos Esta dos com o ro yalty do pe tró leo. E es pe ro que,
ra pi da men te, tra ba lhe mos isso a par tir da Casa Ci vil,
por que fa ci li ta a vida do Pre si den te, que está de saia
jus ta, com os Esta dos mor ren do as fi xi a dos. No Espí -
ri to San to, por exem plo, os ser vi do res do Esta do es -
tão com o sa lá rio atra sa do há 10 anos. O úl ti mo Go -
ver no foi há 12 anos, o Go ver no Max Ma u ro. Os fun ci-
o ná ri os ain da es tão es pe ran do o pa ga men to do Go-
ver no Vi tor Bu a iz, es tão es pe ran do o pa ga men to do
Go ver no José Igná cio Fer re i ra, que saiu de ba i xo de
imen sos es cân da los, ex pon do-nos to dos à ver go nha
pú bli ca, as sim como ao nos so bo ni to, ma ra vi lho so
Esta do – e aqui, como nin guém co nhe ce tu ris ti ca-
men te o Esta do do Espí ri to San to, toda vez que eu
es ti ver nes ta tri bu na, olha rei para a câ me ra, como
faço ago ra, e con vi da rei o Bra sil a vi si tar o se gre do
mais bem guar da do do País, com as pra i as mais lin -
das, suas mon ta nhas, seu cli ma ma ra vi lho so, em bo ra
o povo só o co nhe ça pela prá ti ca do cri me or ga ni za-
do, que, gra ças a Deus, está sen do de mo li do.

O se gun do as sun to que gos ta ria de abor dar – e
o Se na dor Jef fer son Pé res já fa lou a esse res pe i to
hoje – é so bre o ter ror do trá fi co, que está de vol ta:
ban di dos in cen de i am ôni bus, ex plo dem bom bas e fe -
cham o co mér cio em, pelo me nos, vin te ba ir ros. “Ban -
di dos ati ram con tra mer ca do”. O Esta do do Rio de Ja -
ne i ro está vi ven do o seu de ses pe ro, vi ven do o seu
caos, com fal ta de pa ga men to, ser vi do res an gus ti a-
dos, so fren do, e a Go ver na do ra Ro si nha Mat he us,
com tan tos pro ble mas a se rem re sol vi dos, ain da en -
fren ta uma onda de vi o lên cia como essa. Mais que
isso, es ses ban di dos man da ram uma car ta à po pu la-
ção an tes de co me ça rem o tra ba lho.

A car ta diz mais ou me nos as sim:

Nós de i xa re mos bem cla ro que nes ta
se gun da-fe i ra, dia 24/02, aque le que abrir
as por tas de seus co mér ci os es ta rá de so be-
de cen do a uma or dem dada e será ra di cal-
men te pu ni do se de so be de cê-la, pois o que
que re mos é que es ses abu sos de po der que 
es ses go ver nos e essa po lí ti ca hi pó cri ta
vêm im plan tan do ca i am por ter ra, por que
não tem mais como atu rar es ses go ver nan-
tes, com essa po lí ti ca opres so ra e co var de,
que vêm pra ti can do o ter ror nas co mu ni da-
des ca ren tes, man dan do os seus ver mes
su bor di na dos po li ci a is, in va din do as fa ve las,
plan tar o ter ror, ca u san do, as sim, a mor te

de mu i tos ino cen tes, e es ses ino cen tes são
se nho ras, ido sos, cri an ças, jo vens e ado les-
cen tes. Então, está na hora de dar mos um
bas ta nes sa hi pó cri ta si tu a ção, por que o
povo já está ven do que os ver da de i ros mar -
gi na is não es tão nas fa ve las e nem atrás
das gra des, e sim no alto es ca lão da po lí ti-
ca, as sim se co lo can do para rou bar, ma tar e 
des tru ir o povo mais ca ren te (...).

O que mo ti va o in di ví duo que rom pe com prin cí-
pi os le ga is, se es ta be le ce na mar gi na li da de, afron ta o 
po der do Esta do, afron ta a fa mí lia, a so ci e da de e es -
cre ve uma car ta como essa, apon tan do o dedo exa ta-
men te para a clas se po lí ti ca.

Sa be mos que os ho mens de bem da vida pú bli-
ca são em pur ra dos na vala co mum. To dos va mos à
vala co mum por ca u sa da prá ti ca ne fas ta e in con se-
qüen te que al guns fi ze ram per du rar por anos e anos.
E es ta mos vi ven do o gran de es cân da lo das sen ten-
ças e dos ha be as cor pus que eram ven di dos  e ain da
o são , com um de pu ta do fe de ral in ter me di an do a si -
tu a ção do Sr. Le o nar do, um dos nar co tra fi can tes mais 
pe ri go sos do nos so País e da nos sa Amé ri ca. Fo mos
nós que, na CPI do Nar co trá fi co, des co bri mos que ele 
era só cio do ex-Pre si den te do Su ri na me, Desi Bou ter-
se, e re ce bia do che fe do Exér ci to do Su ri na me as ar -
mas que eram tro ca das com a Farc por co ca í na, que
vi nha para o mer ca do in ter no ma tar as nos sas cri an-
ças e os nos sos fi lhos.

Não se en ten de, pois, que essa gen te, ao cair, fi -
que 30 dias, 60 dias na ca de ia e vá para a rua. É ver -
da de que a Lei de Nar co trá fi co no País é ex tre ma-
men te frou xa e ve lha. Uma lei que, quan do põe a mão
em al guém que pra ti ca ou que fi nan cia o trá fi co,
dá-lhe cin co anos de ca de ia, e, após dois ter ços da
pena cum pri dos, o nar co tra fi can te vai para a rua, rin -
do da so ci e da de. Nin guém con fis ca seus bens, e,
quan do tem um gran de ad vo ga do, vai para a rua an -
tes dos dois ter ços da pena.

Eu con ver sa va com um de sem bar ga dor de um
Esta do mu i to pró xi mo ao nos so, que deu uma de cla-
ra ção após a pri são de uma nar co tra fi can te cha ma da
Bran ca. Ela foi trans fe ri da para um “pre sí dio de se gu-
ran ça má xi ma” de Ala go as, que não tem nem ca de ia
se gu ra, quan to mais pre sí dio de se gu ran ça má xi ma,
numa in ven ção de ju í zes en vol vi dos com o cri me! E o
de sem bar ga dor me dis se que “a gran de di fe ren ça é
que um gran de nar co tra fi can te pode con tra tar gran-
des ad vo ga dos”.

Ora, se exis tem fi li gra nas na lei que per mi tem a
um gran de ad vo ga do pas sar por essa bre cha e co lo-
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car em li ber da de um cli en te pre so com avião, com ar -
mas, com gra na das, com to néis de éter para o fa bri co
da co ca í na, sem que este cum pra a pena  e ve jam
que a lei clas si fi ca esse cri me como ina fi an çá vel ,
como não exis te fi li gra na ca paz de re cu pe rar um me -
ni no co lo ca do na Fe bem por que es tou rou o vi dro de
um car ro e rou bou um toca-fi tas? E, diga-se de pas -
sa gem, as cri an ças de rua que fur tam, em sua gran de
ma i o ria, fa zem isso por ne ces si da de, por ins tin to de
so bre vi vên cia! Mas não há fi li gra nas na lei que ofe re-
çam a eles uma sa í da, um cres ci men to dig no, um ca -
mi nho novo que os tor nem ho mens ma du ros e ci da-
dãos para a so ci e da de bra si le i ra. Mas há fi li gra nas na
lei para co lo car tra fi can tes nas ruas. Cor rup tos não
vão para a ca de ia!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, co me te-
mos um erro gra ve quan do apro va mos aque la lei pela
qual ex-ocu pan tes de car gos fe de ra is  não co nhe ço
bem o tex to , ex-se cre tá ri os de Esta do, ex-de pu ta dos,
etc. te rão di re i to, eter na men te, seja qual o cri me co -
me ti do, a um fó rum pri vi le gi a do para tra tar de seus
cri mes! Co me te mos um gran de cri me com es sas cri -
an ças do País.

Sr. Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim, eu di zia
àque le de sem bar ga dor que, na ques tão do cri me, da
cor rup ção, do nar co trá fi co, não cre io que exis ta gran -
de e bom ad vo ga do. Na ques tão do nar co trá fi co, exis -
te ad vo ga do bem re la ci o na do, que sabe com quem
di vi de.

Pa ga mos esse pre ço por con ta de ter mos uma
le gis la ção que não in ti mi da os ban di dos. O nos so Có -
di go Pe nal é ve lho e em po e i ra do. O Có di go de Pro -
ces so Pe nal é ex tre ma men te ruim. Então, o cri me
com pen sa no Bra sil, por que a so ci e da de ci vil não tem 
um ins tru men to que ga ran ta a pri são do in di ví duo que 
co me te de li tos, ain da que essa não seja a so lu ção. A
so lu ção de fi ni ti va para a vi o lên cia, pri me i ro, está na
fa mí lia. A ma i or res pon sa bi li da de é com a cri a ção de
fi lhos. As pes so as es tão re cla man do da Po lí cia, mas
pre ci sam per gun tar a si mes mas: “Que tipo de ci da-
dão es tou dan do para a so ci e da de? Que tipo de fi lho
es tou cri an do para a so ci e da de? Que tipo de ho mem,
de ci da dão, de mu lher es tou for man do para a so ci e-
da de?” Uma cri an ça que cres ce ven do o pai be ben do,
uma mãe bê ba da, um pai fu man te? So ci e da de hi pó-
cri ta, que quer cru ci fi car mi lhões de me ni nos que,
em bo ra te nham apren di do a fu mar ma co nha nos or -
ga nis mos onde fo ram in ter na dos, ain da têm uma sa í-
da. Con tu do, as pes so as des sa so ci e da de hi pó cri ta
re gam suas vi das à base de be bi da al coó li ca, fa zem
suas fes tas, des mo ra li zam a so ci e da de, até por que
es sas duas dro gas que es tão na le ga li da de são mi -

lhões de ve zes pi o res, do pon to de vis ta des tru ti vo, do 
que as dro gas da ile ga li da de! Ses sen ta e cin co por
cen to dos que ma tam no trân si to no Bra sil de vem ser
de bi ta dos na con ta das be bi das al coó li cas.

Te nho uma casa de re cu pe ra ção de dro ga dos.
Há 23 anos, tiro gen te das ruas. Qu an do re ce bo al -
guém, se lhe tiro a co ca í na, ele pode não so frer sín -
dro me de abs ti nên cia  nun ca vi isso, nes ses 23 anos ;
mas, se lhe tiro o ci gar ro, ele pas sa 10 dias de ses pe-
ra do; se lhe tiro o ál co ol, ele vive 15 a 20 dias de an -
gús tia, ten do de lí ri os à no i te. Não há mis té rio nis so. O
pro ble ma é de in to xi ca ção, sim, e, de po is de mu i to
tem po, é um pro ble ma ne u ro ló gi co tam bém. Mas é
um pro ble ma de ca rá ter, aci ma de tudo. E o ca rá ter
pre ci sa ser tra ta do para que o ho mem mude por den -
tro. Toda mu dan ça co me ça por den tro. E, para cada
50 vi ci a dos em co ca í na que du ran te a mi nha vida
con se gui re cu pe rar, só con se gui re cu pe rar um bê ba-
do.

Te mos uma so ci e da de hi pó cri ta, co bran do re-
sul ta dos do Go ver no.

O Sr. De mós te nes Tor res (PFL – GO) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Já lhe
da rei, Se na dor. De i xe-me con clu ir este ra ci o cí nio.

Pre si di a CPI do Nar co trá fi co em Mato Gros so
do Sul – o Mato Gros so do nos so ex-Pre si den te Ra -
mez Te bet, que tem 1,1 mil qui lô me tros aber tos com o 
Pa ra guai, com a Bo lí via. O ou tro Mato Gros so – que
não gos ta de ser cha ma do de Mato Gros so do Sul,
nem o do Sul gos ta de ser cha ma do só de Mato Gros -
so – tem 700 qui lô me tros aber tos com a Bo lí via! Fa -
ze mos fron te i ra com todo mun do. E aí, Se na dor Ro -
me ro Jucá, pre ci sa mos, nes te Par la men to, co me çar a 
re dis cu tir nos so con ce i to de Se gu ran ça Na ci o nal.
Não es ta mos sob a ame a ça de Bin La den, não so mos
ini mi gos de Sad dan Hus se in, e Bush não de ci diu que
vai in va dir nos so País ain da. O gran de ini mi go do Bra -
sil é o nar co trá fi co. Te mos que dis cu tir o nos so pa pel e 
o nos so con ce i to de Se gu ran ça Na ci o nal.

Con vo car o Exér ci to para ir para a fron te i ra, eles 
di zem que não po dem, por que o ho mem pode se con -
ta mi nar. O ho mem não pode, mas os nos sos fi lhos
po dem. Tem que se pre pa rar o ho mem para que não
se con ta mi ne! Por exem plo, há 7 mil ho mens na Po lí-
cia Fe de ral do País. Na Argen ti na, onde há 32 mi lhões
de ha bi tan tes, há 45 mil ho mens. Te mos 170 mi lhões
de ha bi tan tes e te mos so men te 7 mil. Olha o pa ra do-
xo, Se na do ra Ana Jú lia: em Bra sí lia, te mos 7 mil ma ri-
nhe i ros, e nem te mos mar aqui.Aqui não há mar, e te -
mos 7 mil ma ri nhe i ros não sei para quê. Para “to mar
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con ta do lago” – deve ser. Esta mos mal di vi di dos, mal
dis tri bu í dos.

Di zia bem o Se na dor que não exis te nar co tra fi-
can te sem con su mi dor. Já en con trei pes so as no bres
da so ci e da de que di zi am: “Olha, não te nho nada con -
tra quem usa. Te nho um ami go, ho mem ín te gro, for -
ma do, que só che i ra um pa pe lo te na sex ta-fe i ra, mas
não é vi ci a do nem nada”. Essas pes so as não ima gi-
nam a cor rup ção que ocor reu na fron te i ra, os po li ci a is
cor rom pi dos, os ca mi nhões rou ba dos, os ca mi nho ne-
i ros mor tos, as pes so as que fo ram de pa u pe ra das, ao
lon go do ca mi nho, para que esse seu ami go tão bom,
que não é vi ci a do nem tem pro ble mas com dro ga,
che i ras se só um pa pe lo te.

Se fi zés se mos uma gre ve con tra a cal ça je ans
no Bra sil, di zen do que, a par tir de hoje, nin guém mais
ves te cal ça je ans  es tou fa lan do isso por que a Se na-
do ra He lo í sa He le na não está aqui; se es ti ves se, ela
bri ga ria co mi go , sabe o que acon te ce ria com as fá -
bri cas de je ans? Iri am fe char. No dia em que as pes -
so as de ci di rem não che i rar mais, não fu mar mais, não 
ha ve rá trá fi co, por que quem o ali men ta é o usuá rio.
Não pre ci sa mos fa zer a po e sia de jul gar que, ao tra fi-
can te, tudo; ao usuá rio, nada.

A nova Lei de Nar co trá fi co  e aqui que ro apla u dir
o Se na do da Re pú bli ca  está nas mi nhas mãos. E,
quan do falo de trá fi co, há uma dis cus são so bre Luiz
Fer nan do da Cos ta, o Fer nan di nho Be i ra-Mar. Qu an-
do Fer nan di nho Be i ra-Mar foi in ves ti ga do e des co ber-
to pela CPI do Nar co trá fi co, fo mos zom ba dos pela mí -
dia, que di zia que a CPI es ta va per den do tem po com
um ge ren te de boca do Rio de Ja ne i ro. Hoje Fer nan di-
nho Be i ra-Mar está pre so no Rio de Ja ne i ro.

Esti ve com o Mi nis tro José Gre gó rio na épo ca
da pri são de Fer nan di nho Be i ra-Mar, de po is de con-
ver sar com o tra fi can te na Po lí cia Fe de ral. Eu dis se ao 
Mi nis tro José Gre gó rio: “Mi nis tro, Fer nan di nho Be i-
ra-Mar não pode ser trans fe ri do para o Rio de Ja ne i ro,
por que o cor po dele é glo ri fi ca do”.

Sa bem o que é um cor po glo ri fi ca do? A Bí blia
diz que Je sus, quan do res sur giu dos mor tos – res sur-
gir é mais do que res sus ci tar, por que quem res sus ci ta
mor re de novo e quem res sur ge não mor re mais -, re -
ce beu um cor po glo ri fi ca do; e os dis cí pu los, que es ta-
vam fe cha dos den tro de uma casa, com medo, re ce-
be ram a vi si ta de Je sus de re pen te. Nin guém abriu a
por ta. Ele pas sou pela pa re de, com o cor po glo ri fi ca-
do.

Foi as sim que Fer nan di nho Be i ra-Mar fu giu de
Belo Ho ri zon te: com o cor po glo ri fi ca do. Eu dis se ao
Mi nis tro que ele ti nha o cor po glo ri fi ca do, que pas sa-
va pela pa re de e nin guém o via, que, se ele fos se para 

o Rio e não pas sas se pela pa re de com o cor po glo ri fi-
ca do, ele ma ta ria e co man da ria mu i to ou que mu i ta
gen te mor re ria.

So li ci tei que o tra fi can te fos se pre so na Pa pu da,
que pas sou por uma re for ma e que tem al gu mas sa -
las es pe ci a is de se gu ran ça. Pes so al men te, li guei
para o Juiz e fiz a so li ci ta ção, a pe di do do Mi nis té rio
Pú bli co do Rio de Ja ne i ro, da pro mo to ra Drª Már cia
Ve las co, uma mu lher bri lhan te.

Aliás, falo em Már cia Ve las co e cum pri men to o
Mi nis té rio Pú bli co do Bra sil por que, se te mos algo
bom, é o Mi nis té rio Pú bli co. Essa mu lher fir me que é
Már cia Ve las co, pro mo to ra do caso Fer nan di nho Be i-
ra-Mar, im plo rou, e Fer nan di nho Be i ra-Mar foi para o
Rio de Ja ne i ro. E ve jam o que ele já apron tou. Qu an do
ele ma tou, Se na dor Mão San ta, o Uê, em Ban gu I,
quem en trou para tirá-lo da que le pre sí dio foi uma ou -
tra pro mo to ra, cha ma da Cláu dia Con dack. E viva o
Mi nis té rio Pú bli co!

Esta mos di an te de um im pas se. Qu an do o Acre
do Se na dor Tião Vi a na e do Go ver na dor Jor ge Vi a na
viu-se di an te do so fri men to da po pu la ção com a qua -
dri lha de Hil de bran do “ser ran do” Pas co al, com a vida
sob a na va lha – par ti ci pa mos des sa luta, des se so fri-
men to –, o San to ro, o Luiz Fran cis co, os di re i tos hu -
ma nos, aque la se cre tá ria va len te de se gu ran ça e a
De pu ta da Esta du al Ana lu Gou ve ia en fren ta ram a
qua dri lha. Dei voz de pri são ao “exe cu ti vo” da qua dri-
lha, cha ma do Sar gen to Alex, às 3h30min da ma nhã,
com o povo do Acre can tan do o Hino Na ci o nal. O Go -
ver na dor, en tão, veio ao Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so e con se guiu ra pi da men te cons tru ir um
pre sí dio de se gu ran ça má xi ma para tran ca fi ar aque -
les que pro du zi am a de sor dem no Acre.

Agra de ço aos go ver nan tes do Acre por que esse 
pre sí dio de se gu ran ça má xi ma re ce beu tam bém o
Co ro nel Fer re i ra, um bra ço ar ma do do cri me or ga ni-
za do no meu Esta do. Ago ra es tão que ren do man dar
Fer nan di nho Be i ra-Mar para lá.

Faço um ape lo ao Se na dor Tião Vi a na, olhan do
nos seus olhos, e aos Lí de res de Go ver no. Não sou
ho mem tolo para ser in co e ren te e ir res pon sá vel com
ver da des. O Acre foi so cor ri do no mo men to em que
pre ci sou pelo ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, com quem pre ci sa mos ser res pe i to sos no que
se re fe re a essa si tu a ção. Gos ta ria que ago ra o Se na-
dor Tião Vi a na, jun ta men te com o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, le vas se essa pro po si ção ao Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, para que Sua Exce lên cia
aju de a Go ver na do ra Ro si nha a cons tru ir, ur gen te-
men te, no Rio de Ja ne i ro – não em ou tro Esta do, para
não cri ar pro ble mas nas so ci e da des alhe i as -, um
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pre sí dio de se gu ran ça má xi ma, em tem po re cor de,
para tran ca fi ar Fer nan di nho Be i ra-Mar, Eli as Ma lu co
e com pa nhia, que es tão dis se mi nan do medo no Rio
de Ja ne i ro. O di nhe i ro a ser gas to será in ves ti men to.

Apla u do a Lei de Nar co trá fi co vo ta da por esta
Casa. Eu ain da não era Se na dor quan do tive o pra zer
de ver essa lei, de mi nha au to ria, ser apro va da nes ta
Casa. Tra ta-se de um pro je to ori un do da Co mis são
Mis ta ins ta la da com a mor te do Cel so Da ni el, bru tal-
men te as sas si na do. Esse é ou tro as sun to a se dis cu-
tir: pren de ram-se to dos e, no fi nal, pe ga ram um me -
nor. E nin guém ma tou o Pre fe i to, foi o me nor que o
fez. É sem pre as sim.

A Lei de Nar co trá fi co, que o Se na do já vo tou,
está na Câ ma ra e nun ca sai da pa u ta. Pre ci sa mos so -
li ci tar ao De pu ta do João Pa u lo, que faz par te do Go -
ver no, para que pro ce da à sua vo ta ção ur gen te men te.
Com essa lei, a pena muda. Quem pro duz e fi nan cia
nar co trá fi co tem vin te anos ina fi an çá ve is de ca de ia e
ain da é in di ci a do por for ma ção de qua dri lha. A par tir
de 40 anos, vem a cu mu la ti vi da de das pe nas. Aí, sim,
a so ci e da de terá di re i to e ins tru men tos, e te re mos
como en fren tar essa guer ra no meio da rua, con tan do
com to dos os ho mens e mu lhe res de bem que te-
nham co ra gem não de fi car na apa tia, pen san do que
tudo me lho rou, acal mou, que os ban di dos fi ze ram
ata ques on tem, mas que hoje já não fi ze ram mais,
que eles es tão com medo, re co lhi dos. Não po de mos
fi car as sis tin do a es ses fa tos, ven do Go ver na do res
cho ran do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Mag no Mal ta, con clua, por fa vor. Ain da há qua tro ora -
do res e S. Exªs. vão re cla mar da Pre si dên cia.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Já en -
cer ra rei, Sr. Pre si den te. Empol go-me mu i to com esse
as sun to.

Se na do res, per do em-me. Já es tou en cer ran do.
Essa luta é de to dos nós. Não con cor do com o

Se na dor Jef fer son Pé res, que de fen de a le ga li za ção
das dro gas para se re sol ver o pro ble ma. Quem luta
pela re cu pe ra ção de dro ga dos há 23 anos sabe a dor
da mãe de um fi lho vi ci a do. Não va mos le ga li zar as
dro gas!

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia faz um ape lo às Srªs. e aos Srs. Se na do res
para que, na me di da do pos sí vel, uti li zem o tem po de -
sig na do, por que o pró xi mo Se na dor a usar da pa la vra
pode fi car pre ju di ca do.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – 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 ao Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, re i vin di co à Mesa que dê se qüên cia a um re -
que ri men to de mi nha au to ria, apro va do em 11 de de -
zem bro do ano pas sa do.

Esse re que ri men to en ca mi nha pe di do ao Mi nis-
tro da Fa zen da, para que este pro vi den cie, jun to ao
Se cre tá rio do Te sou ro Na ci o nal e ao Ban co do Bra sil,
in for ma ções so bre a ope ra ção fe i ta com o Esta do de
Mato Gros so do Sul com re la ção ao CDC, aque le em -
prés ti mo fe i to jun to à ins ti tu i ção Ban co do Bra sil. To -
dos sa be mos que a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
pro í be a an te ci pa ção de re cur sos or ça men tá ri os. São 
as se guin tes in for ma ções so li ci ta das: o im pac to da
ope ra ção e sua ju ri di ci da de; a có pia in te gral do con -
vê nio fir ma do en tre o Ban co do Bra sil e o Esta do de
Mato Gros so do Sul; e, se o Ban co do Bra sil fez ope -
ra ções si mi la res com ou tros en tes da Fe de ra ção,
qua is são es ses en tes.

Essas in for ma ções – sou be hoje – ain da não fo -
ram re la ta das pela Mesa, em bo ra te nha sido de sig na-
do um re la tor pela atu al Mesa Di re to ra. Cre io que são
ur gen tes as in for ma ções a se rem pres ta das pelo Mi -
nis tro da Fa zen da, pelo Se cre tá rio do Te sou ro Na ci o-
nal e pe las au to ri da des do Ban co do Bra sil, para que
esta Casa se po si ci o ne so bre o cum pri men to da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor

Ante ro Paes de Bar ros, esta Pre si dên cia en ten de que 
V. Exª está co ber to de ra zão e to ma rá to das as pro vi-
dên ci as para o en ca mi nha men to de vi do.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor e Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
por 20 mi nu tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs. e Srs. Se na do res, da tri bu na do Se na do
Fe de ral, dou meu tes te mu nho so bre a re u nião de que
par ti ci pei com os 27 Go ver na do res, o Pre si den te da
Re pú bli ca e par te da sua equi pe mi nis te ri al du ran te
dois dias. 

Tive uma im pres são ex tre ma men te oti mis ta em
re la ção ao fu tu ro po lí ti co des te País e saí mu i to mo ti-
va do, por que sen ti por par te dos Go ver na do res um
pa drão in te lec tu al, um es pí ri to pú bli co e uma ca pa ci-
da de de re fle xão e de bus ca de con ver gên cia. O Pre -
si den te da Re pú bli ca bus cou di a lo gar jun ta men te
com os Go ver na do res e com o Con se lho Na ci o nal de
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De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al e ago ra se re u-
ni rá com to dos os pre fe i tos das ca pi ta is para dis cu tir
as re for mas do País.

Vi, na que la re u nião, que este País pode ter uma
agen da co mum e, mais do que isso, pela pri me i ra vez, 
de po is de anos en vol vi do no de ba te da re for ma tri bu-
tá ria, da re for ma ju di ciá ria e das re for mas es tru tu ra is,
saio de uma re u nião com uma pro pos ta con cre ta,
uma pro pos ta que pode ins pi rar esta Casa, uma pro -
pos ta que pode dar um rumo fun da men tal para o Bra -
sil su pe rar esse mo men to de li ca do de fra gi li da de fi -
nan ce i ra e de ins ta bi li da de eco nô mi ca in ter na ci o nal.

Qu an to à re for ma tri bu tá ria, Sr. Pre si den te, não
dis cu ti mos prin cí pi os ge ra is como sim pli fi ca ção, pro -
gres si vi da de, re du ção e acú mu lo, des bu ro cra ti za ção,
alí vio na pro du ção e ex por ta ção. Esses prin cí pi os são 
con sen su a is e já exis te um lon go de ba te acu mu la do.
Mas acor da mos em tor no de qua tro pon tos, que de-
vem ser vo ta dos ime di a ta men te.

O pri me i ro de les diz res pe i to à re for ma fis cal do
que pro pri a men te tri bu tá ria, vo tar o teto e sub te to,
pois são es sen ci a is na mo ra li za ção da vida pú bli ca,
em to dos os ní ve is.

Não é ace i tá vel que fun ci o ná ri os do Po der Le -
gis la ti vo re ce bam mais que Par la men ta res, que os do
Po der Exe cu ti vo re ce bam mais do que o Pre si den te
da Re pú bli ca e, no Po der Ju di ciá rio, re ce bam mais do 
que os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. Deve
ha ver um teto para os três Po de res e uma re gra cla ra
de dis ci pli na ad mi nis tra ti va.

O se gun do, os 27 Go ver na do res se dis pu se ram
a apro var – e para tan to fa rão ges tões jun to a suas
ban ca das no Se na do e na Câ ma ra – um im pos to es -
ta du al úni co, o Impos to so bre Va lor Agre ga do, o novo
IVA, para os 27 Esta dos, com cin co alí quo tas ape nas.

Hoje, o Bra sil tem 28 Có di gos Tri bu tá ri os, cada
um com mais de mil pá gi nas. Pas sa re mos a ter um
úni co, sim pli fi ca do, ra ci o nal, trans pa ren te, ob je ti vo,
que aju da rá as em pre sas com ne gó ci os em mais de
um Esta do e o Con faz a tra ba lhar. Isso sim pli fi ca, des -
bu ro cra ti za, en fim, agi li za o pro ces so.

No meu pon to de vis ta, um IVA úni co na ci o nal
não aca ba com a guer ra fis cal, mas essa é dis po si ção
sin ce ra do Pre si den te Lula e dos Go ver na do res. E,
para tan to, te re mos de in tro du zir um novo tema no de -
ba te: po lí ti ca de de sen vol vi men to re gi o nal.

Pen sar o Bra sil é bus car um pro je to que con tem-
ple as de si gual da des re gi o na is. Qu an to às su pe ra das
Su de ne e Su dam, não se pode sim ples men te, em
fun ção da cor rup ção em um ou ou tro, des tru ir uma
ins ti tu i ção sem cri ar um novo ins tru men to que im pul-

si o ne o Nor des te, o Nor te e o Cen tro-Oes te, que não
dis põem de ór gãos des sa na tu re za.

O com pro mis so é vo tar um IVA – Impos to so bre
Va lor Agre ga do – úni co com cin co alí quo tas e abrir a
dis cus são so bre no vos ins tru men tos de po lí ti ca de
de sen vol vi men to re gi o nal.

O ter ce i ro pon to acor da do, so bre o qual que ro
cha mar a aten ção, Sr. Pre si den te, é a re ti ra da da car -
ga tri bu tá ria so bre a fo lha de pa ga men tos para o fi -
nan ci a men to da Pre vi dên cia So ci al, ini ci al men te, e
trans fe ri-la para o fa tu ra men to. Pois o em pre go for mal
deve ser ob je ti vo da po lí ti ca eco nô mi ca nes te iní cio
de sé cu lo.

Mais da me ta de dos tra ba lha do res está na eco -
no mia in for mal. Se re du zir mos os en car gos so bre a
fo lha de pa ga men tos, será mais fá cil con tra tar tra ba-
lha do res e res pe i tar seus di re i tos tra ba lhis tas.

Então, que re mos re du zir a con tri bu i ção pa tro nal
de 22% para 11% ape nas. Isso sig ni fi ca ria um acrés -
ci mo de 1,12% no fa tu ra men to das em pre sas. Des sa
for ma, es ta mos es ti mu lan do o em pre go for mal, or ga-
ni za do e fa zen do com que as em pre sas com um ma i-
or ní vel de au to ma ção aju dem a fi nan ci ar a Pre vi dên-
cia So ci al, para que aque las que mais em pre gam não 
se jam ape na das com a car ga do sis te ma da se gu ri-
da de nas cos tas. Essa é a ter ce i ra mu dan ça acor da-
da na re u nião.

O quar to pon to diz res pe i to à re du ção da cu mu-
la ti vi da de, o mes mo que fi ze mos com o PIS, do se tor
ex por ta dor, dan do-lhe mais efi ciên cia, uma vez que
im pos tos não são ex por ta dos. É ver da de que essa re -
du ção so bre car re gou o se tor de ser vi ços, mas esse
se tor não está ex pos to à con cor rên cia in ter na ci o nal,
tem ra ci o na li da de ma cro e co nô mi ca e dará equi lí brio
à nova es tru tu ra.

Com a vo ta ção des ses qua tro pon tos não será
con clu í da a re for ma tri bu tá ria, mas da re mos um pas -
so de ci si vo para que ela avan ce com um IVA úni co,
por que esse im pos to po de rá in cor po rar o IPI ou ISS.
Com isso, sim pli fi ca re mos ain da mais a es tru tu ra. A
re du ção dos en car gos so bre a fo lha não pode fi car
ape nas na con tri bu i ção pa tro nal so bre a Pre vi dên cia.
Ela pode se es ten der a ou tros im pos tos, mas isso
ocor re rá pos te ri or men te.

O de ba te da re for ma tri bu tá ria tem de con ti nu ar,
mas es ses qua tro pon tos uni fi cam o Go ver no Fe de ral
e os Go ver na do res dos Esta dos; as sim, po de re mos
votá-los o mais bre ve pos sí vel.

Qu an to à re for ma pre vi den ciá ria, acor da mos
um pro je to con clu si vo em ter mos da na tu re za da re -
for ma. Na que la re u nião, de ci di mos por, pri me i ro,
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apro var o PL-9. Com al guns apri mo ra men tos, o pro je-
to per mi ti rá a cons ti tu i ção de um novo re gi me de pre -
vi dên cia pú bli ca para os ser vi do res.

O Re gi me Ge ral da União, o cha ma do INSS, é
um sis te ma equi li bra do e au to fi nan ci a do. Se com ba-
ter mos a so ne ga ção e am pli ar mos a base de ar re ca-
da ção, esse sis te ma de ve rá ser man ti do e não se rão
ne ces sá ri as ma i o res mu dan ças.

O pro ble ma da Pre vi dên cia está no se tor pú bli-
co. No se tor pri va do, o ní vel do fi nan ci a men to é su pe-
ri or a 98%, no Re gi me Ge ral da União, no RGU. No
sis te ma da Pre vi dên cia do se tor pú bli co, o fi nan ci a-
men to, em al guns Esta dos, não pas sa de 50% dos
gas tos. Por tan to, o pro ble ma está no se tor pú bli co.

A pro pos ta é apro var o PL-9. Ao apro vá-lo, cri a-
re mos um novo sis te ma pre vi den ciá rio e fun dos de
pre vi dên cia, au men ta re mos a pou pan ça in ter na, para 
fi nan ci ar o in ves ti men to, e pro te ge re mos os fu tu ros
ser vi do res na sua apo sen ta do ria e na sua pen são.
Mas isso re ti ra rá re ce i ta do Esta do, por que os no vos
ser vi do res con tri bu i rão para o fu tu ro. Além dis so, o
Esta do terá de fa zer a con tra par te do fi nan ci a men to
do sis te ma no novo fun do de pen são. Nes se qua dro,
nes se ce ná rio, é fun da men tal que se jam to ma das
me di das com pen sa tó ri as, vi san do equi li brar as fi nan-
ças dos Esta dos, que te rão que cri ar um novo sis te ma
para o fu tu ro fun ci o ná rio, mas tam bém car re ga rão
nas cos tas o pas si vo da Pre vi dên cia pú bli ca vi gen te,
além das no vas apo sen ta do ri as que vi rão ao lon go do 
tem po.

O que está sen do pro pos to? Pri me i ro, mu dar a
ida de de apo sen ta do ria dos ser vi do res pú bli cos. A
mé dia para as mu lhe res é 48 anos e para os ho mens,
53 anos, Sr. Pre si den te. Essa mé dia está mu i to dis-
tan te do se tor pri va do. Te mos que apro xi mar a ida de
do se tor pú bli co ao do pri va do, que é de 55, 60 anos.
Te mos que tra zer o se tor pú bli co para as mes mas me -
tas do se tor pri va do, para que, no fu tu ro, haja um re gi-
me úni co de Pre vi dên cia.

Em se gun do lu gar, va mos ter que al te rar o tem -
po de tra ba lho e de fun ção. Hoje, o ser vi dor com dez
anos de ser vi ço pú bli co e cin co anos na fun ção apo -
sen ta-se com sa lá rio in te gral, o mes mo não ocor re no 
se tor pri va do. Te mos que am pli ar o pra zo da fun ção e
o tem po de ser vi ço no se tor pú bli co, para que se te -
nha di re i to à apo sen ta do ria.

Em ter ce i ro lu gar, é pre ci so mu dar o con ce i to da 
in te gra li da de do sa lá rio. O ser vi dor hoje, quan do se
apo sen ta, tem um acrés ci mo sa la ri al de 11%, por que
de i xa de pa gar a con tri bu i ção. Ne nhum re gi me pre vi-
den ciá rio sus ten ta uma po lí ti ca des sa na tu re za.

Então, a in te gra li da de do sa lá rio é o ven ci men to efe ti-
va men te re ce bi do, lí qui do, e não bru to, como hoje.

O quar to pon to de fen di do é es ti pu lar pen são
com va lor de 70% da apo sen ta do ria, como ocor re em
todo o sis te ma pre vi den ciá rio in ter na ci o nal. Assim,
te re mos um sis te ma bas tan te co e ren te, con sis ten te,
ra ci o nal e viá vel.

O tema mais sen sí vel e po lê mi co abor da do com
mu i ta ên fa se pe los Go ver na do res é o da con tri bu i ção
dos ina ti vos. O Ama zo nas, por exem plo, tri bu ta em
14%, o Ce a rá apro vou uma lei de 11%, há Esta dos
que tri bu tam em 7%. De ve mos uni for mi zar es ses va -
lo res, en con trar um ca mi nho.

Essa tri bu ta ção sus ci ta pro ble mas ju rí di cos que
pre ci sam ser equa ci o na dos com con sis tên cia. Não
adi an ta vo lun ta ris mo le gis la ti vo, de ve mos ter am pa ro
ju rí di co para avan çar nes sa di re ção e mais: sen si bi li-
da de so ci al e po lí ti ca.

Não te mos uma pro pos ta aca ba da. Nos sa idéia
é, pri me i ro, pre ser var os ba i xos sa lá ri os, vin cu lar
tam bém à ida de, ao tem po de vida, para, as sim, cri ar
um ins tru men to que não pe na li ze os ser vi do res mais
ve lhos nem os que re ce bem me nos. Para tan to, con -
ce ber um pe cú lio, ou seja, o ser vi dor con tri bu i rá para
a for ma ção de um pe cú lio que pro te ja a sua fa mí lia
em caso da mor te do apo sen ta do. Ele es ta rá fi nan ci-
an do a pen são da fa mí lia. Com essa pro pos ta, te nho
cer te za de que po de re mos di a lo gar com os ser vi do-
res.

Na re u nião, o Pre si den te Lula afir mou que não
irá jo gar a so ci e da de con tra os ser vi do res pú bli cos,
não é esse o ca mi nho da de mo cra cia. Os ser vi do res
têm que ter auto-es ti ma, pois são fun da men ta is para
a ma nu ten ção da qua li da de dos ser vi ços pú bli cos. Te -
mos que res ga tar esse es ta do dos  ser vi do res.

Mas o sis te ma que aí está não é viá vel, é in con-
sis ten te e não tem sus ten ta bi li da de atu a ri al. Por tan to,
a nos sa pro pos ta não é des te ou da que le Go ver na-
dor. Ela nas ceu de pro pos tas su pra par ti dá ri as, acor -
da das en tre vin te e sete Go ver na do res e o Pre si den te
da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na dis cu tir te -
mas subs tan ti vos e es tra té gi cos para o Bra sil: o de ba-
te da re for ma tri bu tá ria. Há qua tro pon tos acor da dos
com os Go ver na do res. Ain da nos re u ni re mos com
Pre fe i tos e com o Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al, mas quem irá de ci dir so -
be ra na men te é o Po der Le gis la ti vo. Qu an to mais dis -
cu tir mos, com mais pro fun di da de, com apre sen ta ção
de da dos, com ar gu men ta ção con sis ten te, com jus ti-
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ça, com sen si bi li da de, tan to me lhor será para avan çar
na re for ma tri bu tá ria e na re for ma pre vi den ciá ria.

Pen so que de mos um pas so fun da men tal para
ga ran tir es sas re for mas es tru tu ra is. Saí da re u nião
com a me lhor im pres são do es pí ri to pú bli co dos Go -
ver na do res. Di ria que um gran de pac to po lí ti co nas -
ceu da que la re u nião.

Por exem plo, o Go ver no do PSDB, em Mi nas
Ge ra is, her da uma si tu a ção em que o pas si vo da Pre -
vi dên cia é de R$4 bi lhões, sen do que a re ce i ta pre vi-
den ciá ria não pas sa de R$600 mi lhões. Mes mo que
se crie um novo sis te ma pre vi den ciá rio, não se tem
como fi nan ci ar o pas sa do. Então, es ta mos sen sí ve is
a es ses ar gu men tos. Re tra tos se me lhan tes a esse
es tão ocor ren do em vá ri os Esta dos da Fe de ra ção.

Então, a dis po si ção do Pre si den te Lula é a de
en fren tar es ses dois te mas. Essa não é uma re for ma
para este Go ver no. Os pró xi mos qua tro anos da Pre -
vi dên cia da União são fi nan ciá ve is. O pro ble ma é
para os pró xi mos dez ou quin ze anos, para as fu tu ras
ge ra ções, para as Pre fe i tu ras e os Esta dos, cuja si tu-
a ção fi nan ce i ra é ab so lu ta men te in sus ten tá vel, so-
bre tu do em fun ção do pas si vo pre vi den ciá rio.

Eu di ria que foi um gran de mo men to da de mo-
cra cia bra si le i ra: um mo men to de ma tu ri da de, de es -
pí ri to pú bli co, de ge ne ro si da de e de pen sar com gran -
de za o Bra sil. Pen so que é isso que de vía mos es tar
tra tan do nes ta Casa, por que, se an te ci par mos o de -
ba te, po de re mos vo tar, com mais ur gên cia e ra pi dez,
al guns te mas mu i to im por tan tes. Tan to a re for ma tri -
bu tá ria quan to a re for ma pre vi den ciá ria fo ram ob je to
de gran des po lê mi cas e de mu i tas di ver gên ci as, mas,
de po is de dez anos de de ba te, pen so es tar mos con -
ver gin do para uma agen da co mum e para ini ci a ti vas
con cre tas. Não é tudo que ima gi ná va mos que se ria,
mas é aqui lo que é pos sí vel fa zer nes te mo men to
para que se ini cie a re for ma tri bu tá ria e se con clua a
re for ma pre vi den ciá ria do se tor pú bli co, que, pen so,
foi mu i to bem de se nha da nes sa re u nião.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª per -
mi te-me um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Con ce do um apar te ao no bre Lí der Arthur Vir gí-
lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, V. Exª faz um bom pro nun ci a men-
to hoje. Aliás, cos tu ma fa zer bons pro nun ci a men tos. O
de hoje ape nas en che-me mais as me di das por que me 
co lo ca mu i to tran qüi lo com te ses tão an ti gas que de-
fen do: as te ses das re for mas es tru tu ra is pro fun das em
ar ca bou ços es cle ro sa dos e car co mi dos da eco no mia

e da vida ad mi nis tra ti va bra si le i ra, a pon to de ter mos
que de fato en trar no de ba te subs tan ti vo, aque le que
vai mos trar nu an ces, já que a po si ção do Go ver no, do
qual V. Exª é o dig no Lí der nes ta Casa, é a de mar char
com as re for mas pe las qua is nos ba te mos com tan to
de no do ao lon go oito anos do Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so. Da qui para fren te, se rão nu an ces e,
quem sabe, a obri ga ção, o de ver e o di re i to nos so de
co brar o bom ge ren ci a men to, a pres sa, a ha bi li da de le -
gis la ti va para de fato apro var re for mas. A Ale ma nha há
18 anos não con se gue apro var sua re for ma pre vi den-
ciá ria, e isso lhe está ca u san do pro ble mas ex tre ma-
men te gra ves. A tese das re for mas, pre vis ta para du rar,
quem sabe, uma ge ra ção nes te País, até o Bra sil se re -
for mar com ple ta men te, co me ça nes sas fun da men ta is,
ci ta das por V. Exª.Eu acres cen ta ria a re for ma da Con -
so li da ção das Leis do Tra ba lho. Se é ver da de que o
Pre si den te Lula te ria como le var até o fi nal do seu Go -
ver no, com di fi cul da des, a sua re la ção com a da Pre vi-
dên cia e que isso ex plo di ria em ou tras mãos mais adi -
an te, é ver da de tam bém – e que ro fa zer jus ti ça – que o
Go ver no Lula não au fe ri ria gran des lu cros para o seu
pró prio exer cí cio se a re for ma fos se fe i ta já, ago ra. A
men sa gem que eu gos ta ria de de i xar a V. Exª é que há
três ou qua tro pon tos, re la ti vos à re for ma da Pre vi dên-
cia, que, se vo ta dos com ur gên cia, po de rão até não
sig ni fi car gran des efe i tos po si ti vos para o ca i xa do Go -
ver no Lula, ago ra, mas sig ni fi ca rão uma gran de pers -
pec ti va de o Bra sil con ti nu ar a sol ver os seus com pro-
mis sos ex ter nos e po der atra ir in ves ti men tos com ju ros
mais con ve ni en tes e pra zos mais lon gos, o que para
mim re pre sen ta uma tra je tó ria bas tan te al vis sa re i ra
para este País, que en fren ta cri ses in ter na ci o na is, cri -
ses in ter nas, que tem di fi cul da des. Ain da há pou co, no
pro nun ci a men to que fiz, não sei se V. Exª me deu a
hon ra de es tar aqui pre sen te en quan to eu fa la va, di zia
que é hora do de ba te subs tan ti vo, sim, e não de bus car
cul pa dos, “bo des ex pi a tó ri os”. Di zia tam bém que co-
nhe ci dois Pre si den tes que não ha vi am co lo ca do a cul -
pa nos seus an te ces so res, e eles até nem ti nham tan to
mé ri to. Um de les, Ge or ge Was hing ton, que foi o pri me-
i ro Pre si den te da Re pú bli ca Nor te-Ame ri ca na; o ou tro,
o Ma re chal De o do ro da Fon se ca, que foi o pri me i ro
Pre si den te da Re pú bli ca bra si le i ra. Esses dois não ti -
nham a quem cul par, do pon to de vis ta da Re pú bli ca.
Por tan to, ace i to o que V.Exª pro põe como um de sa fio
de mo crá ti co, que en ten da mos, como ver da de i ra e sin -
ce ra, a fir me dis po si ção do seu Go ver no de dis cu tir as
re for mas em pro fun di da de, sem que fi que mos eter na-
men te fa zen do co bran ças quan to ao que não ocor reu
nos anos an te ri o res. Por ouro lado, en ten do que é hora 
de olhar mos mais para fren te, pro cu ran do evi tar a ve -
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lha e can sa da fi gu ra do “bode ex pi a tó rio”, para que
esse de ba te cres ça. V. Exª vai con tar co mi go, por que
de fen de rei com mu i ta aten ção, com mu i ta acu i da de e
com mu i ta fir me za, aqui no ple ná rio, os meus pon tos
de vis ta; co bra rei mais re for mas, ja ma is me nos re for-
mas; pro cu ra rei adi an tar re for mas, ja ma is atra sar re-
for mas, por que en ten do que ele i ção sig ni fi ca, con jun-
tu ral men te, um ga nhar e ou tro per der. Po rém, Bra sil
sig ni fi ca uma obri ga ção de to dos cons tru ir um País,
para que as ge ra ções vin dou ras pos sam usu fru ir de
uma so ci e da de com me nos in jus ti ças e com mais
pers pec ti vas de de sen vol vi men to sus ten tá vel. Como
Lí der de um Par ti do de Opo si ção, se ria in jus to se não
me con gra tu las se com V.Exª por seu pro nun ci a men to,
em vir tu de de que me pa re ceu um bom ges to do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va re u nir os Go ver na do res.
Entre tan to, aler to para a ques tão do pra zo para a vin da
da re for ma da Pre vi dên cia a esta Casa. Con for me a
mi nha sen si bi li da de, o pra zo não é ama nhã, mas on -
tem. Se pos sí vel, que se atra se o ca len dá rio da vida e
se vá para o tra san te on tem, por que há um time que
co in ci de com o fim da lua-de-mel de Pre si den te da Re -
pú bli ca com a opi nião pú bli ca e com o Con gres so Na -
ci o nal. Cre io que será me lhor para nós se as re for mas
fo rem de ba ti das o quan to an tes no Se na do e as cor re-
ções a se rem fe i tas fo rem ana li sa das em pro fun di da-
de. Nes ta hora, che ga-se a uma si tu a ção que, para
mim, é com ple ta men te ace i tá vel. Estou dis pos to a en -
trar nes se ter re no. Con clu in do, res sal to que há três ou
qua tro pon tos que po dem tor nar-se con sen so na ci o-
nal. Po de re mos, sem ide o lo gi as, che gar a um con sen-
so na ci o nal so bre a Alca, a re for ma da Pre vi dên cia e a
ques tão inar re dá vel do com pro mis so com o ajus te fis -
cal, a fim de que o Bra sil en ten da que é nor mal e ne -
ces sá rio tra ba lhar o su pe rá vit pri má rio, sim. Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, ouço, com mu i to pra zer, o seu fe liz
dis cur so e co lo co-me à dis po si ção para tra var mos o
de ba te no ní vel ele va do pro pos to por V. Exª, es co po do 
man da to para o qual me ele geu o povo do Esta do do
Ama zo nas. Agra de ço a V. Exª a hon ra de per mi tir-me
apar teá-lo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Agra de ço a V. Exa , Se na dor Arthur Vir gí lio,
pela in ter ven ção. De ve mos ca mi nhar nes sa di re ção,
com agi li da de e co ra gem nas de ci sões, es pí ri to pú bli-
co para en fren tar pro ble mas com ple xos, al guns dos
qua is de ba ti dos de for ma equi vo ca da ao lon go do
tem po. Foi mu i to di fí cil cons tru ir uma base de con sen-
so para a re for ma tri bu tá ria e mais ain da para a re for-
ma pre vi den ciá ria. Mas há hoje um ali cer ce con sis-
ten te, que nas ceu des se pac to dos Go ver na do res
com o Pre si den te. Va mos nos de bru çar so bre isso,

por que vi ve re mos, em mi nha vi são, nes ses pró xi mos
quin ze dias, no má xi mo um mês, uma gran de tur bu-
lên cia em fun ção da guer ra, com des do bra men tos im -
pre vi sí ve is. A guer ra pode ser cur ta, mas se hou ver o
bom bar de io de uma re fi na ria ou de um cam po de pe -
tró leo e o pre ço do pe tró leo atin gir ní ve is que com pro-
me tem a es ta bi li da de eco nô mi ca do País, que vul ne-
ra bi li zam nos sas con tas ex ter nas, as se qüe las se rão
du ra dou ras. Os in ves ti do res tal vez fu jam, in clu si ve,
do Ori en te Mé dio du ran te um lon go pe río do, por que
será um a re gião de con fli to, po den do mi grar para a
Amé ri ca La ti na.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – A guer ra
pode ser cur ta, mas a ten são é gran de, o ris co está
sen do gra ve. Qu e ro ape nas con ti nu ar cor ro bo ran do
nes se pro nun ci a men to, de po is de tan ta dis cor dân cia
ao lon go da se ma na.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – O ati vo que mais se va lo ri zou in ter na ci o nal-
men te foi o ouro. Então, te mos que sa ber li dar com
essa si tu a ção, sem su bes ti mar as ad ver si da des fu tu-
ras. Mes mo por que al gu mas eco no mi as, como a
ame ri ca na, apre sen tam um dé fi cit pú bli co mu i to ele-
va do, com si na is de es tag na ção eco nô mi ca, de ins ta-
bi li da de, e o en tor no da Amé ri ca La ti na en con tra-se
numa gra ve cri se – guer ra ci vil na Co lôm bia, ins ta bi li-
da de na Ve ne zu e la, pe di do de im pe ach ment no Pa -
ra guai, cri se pro fun da no Uru guai, co lap so eco nô mi-
co na Argen ti na. No Bra sil, a tran si ção pac tu a da, a
ma tu ri da de des sa re u nião do Pre si den te com seus
Go ver na do res, tudo isso mos tra um ca mi nho, o de
dar mos um sal to de qua li da de para a de mo cra cia bra -
si le i ra ace le rar o seu rit mo, e com par ti lhar mos não
ape nas as di fi cul da des, mas o mé ri to da qui lo que
seja apro va do. Não que re mos que seja ape nas uma
ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral ou de um Par ti do, mas
que seja um pro je to de na ção para que pos sa mos
avan çar nes sa di re ção.

Gos ta ria de con clu ir cha man do a aten ção para
essa agen da. Ama nhã vol ta rei à tri bu na para dis cu tir
um pou co o tema das ta ri fas pú bli cas por ser re le van-
te. Qu e ria so men te apre sen tar um dado para con clu ir
meu pro nun ci a men to, mos tran do qual é a pre o cu pa-
ção do Go ver no e por que esse é um tema que pre ci-
sa mos dis cu tir com mais pro fun di da de.

O IPCA, o Índi ce de Pre ços ao Con su mi dor
Amplo, nos úl ti mos oito anos, acu mu lou alta de
90,78%. Ti ve mos uma in fla ção acu mu la da pelo IPCA
de 90,78%. As ta ri fas pú bli cas fo ram re a jus ta das em
203,04%, mais do que o do bro da in fla ção mé dia. Cito 
al gu mas ta ri fas es pe ci a is: por exem plo, a te le fo nia
fixa teve um re a jus te de 509,07%!; o gás de co zi nha,
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452,03%; as ta ri fas de ôni bus, 203%; água e es go to,
169,02%; ener gia elé tri ca, 368%! 

O pa drão de re a jus te mé dio das ta ri fas é mais
do que o do bro da in fla ção acu mu la da. Em al guns ca -
sos é qua tro ou cin co ve zes su pe ri or à in fla ção, o que
mos tra que o pa drão de re gu la ção, a for ma como se
deu a pri va ti za ção, o pas si vo cam bi al, em dó la res, de
al guns se to res, como é o caso da ener gia elé tri ca, di -
fi cul tam mu i to o con tro le da in fla ção, a re gu la ção pú -
bli ca e o com ba te à in fla ção.

Então, nós te mos que dis cu tir isso com pro fun di-
da de. Qual é o li mi te das agên ci as de re gu la ção?
Qual é o man da to das agên ci as de re gu la ção? E aqui, 
nes ta Casa, e no Pa lá cio do Pla nal to há ho mens pú -
bli cos ele i tos pelo voto di re to, com man da to para pen -
sar, for mu lar e pro du zir po lí ti cas pú bli cas, di fe ren te-
men te dos di re to res das agên ci as de re gu la ção, que
não fo ram ele i tos, que não têm man da to po pu lar; mu i-
tas ve zes es tão mu i to aquém da sua fun ção e em ou -
tras exor bi tan do os li mi tes que de ve ría mos es ta be le-
cer cla ra men te na lei para as agên ci as de re gu la ção.

Esse é um de ba te que de ve mos fa zer com pro -
fun di da de, com qua li da de, com con sis tên cia, me nos
pro cu ran do os cul pa dos – por que já pas sou o tem po
nes te País. O que nos in te res sa é en con trar so lu ções
con sis ten tes e sus ten tá ve is para os pro ble mas eco-
nô mi cos com ple xos, a fim de que pos sa mos su pe rar
a pres são in fla ci o ná ria e as se gu rar a qua li da de do
se tor pú bli co; ga ran tir in ves ti men tos e par ce ri as en tre
o se tor pú bli co e o pri va do ou nes ses se to res. Ago ra,
há um pro ble ma gra ve com as ta ri fas pú bli cas, que fo -
ram re a jus ta das ao lon go dos úl ti mos anos em mais
que o do bro da in fla ção acu mu la da e, em al guns ca -
sos, qua tro ou cin co ve zes mais al tas do que toda a
in fla ção do pe río do.

É um de ba te pro ce den te. De ve mos vol tar ama -
nhã para con ti nu ar essa dis cus são das ta ri fas e co lo-
co a Li de ran ça do Go ver no to tal men te à dis po si ção
para avan çar nas re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria.

Hoje saio mu i to mo ti va do des ta tri bu na com a in -
ter ven ção do Se na dor Arthur Vír gi lio e com esse ges -
to que, te nho cer te za, sen si bi li za rá a Casa de pen sar-
mos com gran de za, bus can do o es pí ri to pú bli co, bus -
can do as so lu ções para os gra ves pro ble mas que o
País en fren ta, es pe ci al men te nes se ce ná rio in ter na-
ci o nal de di fi cul da des imen sas. Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alo i zio Mer -
ca dan te, 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. He rá cli to For tes, 3º Se cre-
tá rio.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Dan do
con ti nu i da de à lis ta de ora do res, con ce do a pa la vra
ao no bre Se na dor João Ri be i ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, todo ano a tem po ra da car na va les ca é an si o sa-
men te aguar da da por mi lhões de bra si le i ros que se
en tre gam aos fes te jos e à ale gria. Nos so car na val é
mun di al men te re co nhe ci do, fi gu ran do no ca len dá rio
in ter na ci o nal das gran des fes tas po pu la res que se
cons ti tu em em atra ções tu rís ti cas de re le vân cia mun -
di al.

A li be ra li da de dos cos tu mes, ali a da à li cen ci o si-
da de que ca rac te ri za o car na val, no en tan to, faz des -
se pe río do um tem po de pre o cu pa ções para as au to-
ri da des bra si le i ras, tan to no se tor de se gu ran ça pú bli-
ca quan to no se tor de sa ú de. Por isso mes mo, es que-
mas es pe ci a is de pre ven ção e ação di re ta são im ple-
men ta dos du ran te a tem po ra da. Além dis so, a pre-
sen ça de gran de nú me ro de es tran ge i ros nas fo li as
au men ta a pre o cu pa ção, fa zen do ne ces sá rio ga ran-
tir-se sua se gu ran ça, pois dela de pen de a boa ima-
gem do País. Mas, por ou tro lado, es ses vi si tan tes
tam bém po dem tra zer pro ble mas, pois mu i tos vêm ao 
Bra sil em bus ca de sexo fá cil ou por tan do dro gas.

La men ta vel men te, a ima gem do nos so País, ex -
tre ma men te li be ral nos cos tu mes, gera o cha ma do
“tu ris mo se xu al”, um dos gran des cha ma ri zes de es -
tran ge i ros para o car na val das ci da des mais fa mo sas.
De fato, nos dias da fo lia de Momo – e com me nor in -
ten si da de nas se ma nas que a an te ce dem e a su ce-
dem –, mu i ta gen te se ex ce de no uso de be bi das al -
coó li cas e dro gas de todo tipo, o que ca u sa pro ble-
mas ime di a tos de vi o lên cia e aci den tes. E na ex pres-
são da se xu a li da de aca bam por pro vo car pra gas de
mé dio e lon go pra zo, re pre sen ta das pe las Do en ças
Se xu al men te Trans mis sí ve is – DST.

A ju ven tu de, por sua na tu ral des con tra ção e
imen sa dis po ni bi li da de de ener gia, está par ti cu lar-
men te su je i ta a in ci dir nes ses ex ces sos. Por es ta rem
ain da na fase de for ma ção de suas per so na li da des,
mu i tos jo vens se tor nam pre sas fá ce is e aca bam sen -
do fa cil men te con du zi dos ao uso ex ces si vo de dro gas
lí ci tas e ilí ci tas, na ilu só ria im pres são de que elas são
ino fen si vas e de que po dem apro ve i tar sem re ce io as
sen sa ções mo men tâ ne as de bem-es tar e de eu fo ria
que elas pro por ci o nam.

Por isso mes mo, a ju ven tu de deve ser o alvo pri -
mor di al das cam pa nhas de es cla re ci men to que são
re a li za das du ran te o car na val pe los ór gãos ofi ci a is de 
se gu ran ça e sa ú de, bem como por ins ti tu i ções de di-
ca das a ações de in te res se pú bli co.
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Nes te par ti cu lar re la ci o na do à se gu ran ça, en-
con tra-se a Se cre ta ria Na ci o nal Anti dro gas – Se nad,
ór gão di re ta men te li ga do à Pre si dên cia da Re pú bli ca,
re a li zan do im por tan te tra ba lho ao lon go dos úl ti mos
anos e, por isso, me re ce o re co nhe ci men to de to dos
os bra si le i ros que se pre o cu pam com as ques tões da
ju ven tu de e de seu en vol vi men to com as dro gas. No
seu tra ba lho, a Se cre ta ria tem pro mo vi do, ano após
ano, cam pa nhas de pre ven ção con tra o uso de dro-
gas e so bre o sexo se gu ro. Como são ge ral men te
cam pa nhas fran cas e agres si vas, elas mu i tas ve zes
atra em crí ti cas de se to res con ser va do res da so ci e da-
de, que não apre ci am ver ex pos tas ao pú bli co cer tas
ver da des. Este ano, por exem plo, a cam pa nha de pre -
ven ção de DST é pro ta go ni za da pela can to ra Kelly
Key, o que pro vo cou con tro vér sia.

Acon te ce, po rém, que o ob je ti vo de atin gir o jo -
vem, fa lan do a lin gua gem que ele com pre en de e com
a ne ces sá ria ên fa se, im põe mu i tas ve zes aos cri a do-
res das pe ças de pro pa gan da o uso de men sa gens
di re tas e fran cas. Mes mo com pre en den do essa si tu a-
ção, não pos so de i xar de re gis trar que é pre ci so avan -
çar mu i to no pro ces so de ela bo ra ção des sas cam pa-
nhas pu bli ci tá ri as, pois acre di to que elas de vem pri vi-
le gi ar não so men te a pre ven ção, mas sim a mu dan ça
de com por ta men to, a ado ção de ati tu des e prá ti cas
que le vem à eli mi na ção ou, no mí ni mo, à mi ni mi za ção
do pro ble ma ao lon go do tem po.

Em mi nha opi nião, a im por tân cia do cu i da do
com a sa ú de dos jo vens, so bre tu do na pre ven ção da
Aids, ul tra pas sa em mu i to a in qui e ta ção mo ra lis ta de
quem vê, nes sas cam pa nhas, in ci ta men to ao com-
por ta men to des re gra do. A ver da de é que as pes so as,
e en tre elas mu i tos jo vens, ul tra pas sa rão os li mi tes
nos dias de fo lia, e, por isso, de nada adi an ta ten tar fu -
gir do fato em si.

Ou tra fren te de atu a ção da Se cre ta ria Na ci o nal
Anti dro gas, Se nad, é a pro mo ção de par ce ri as com
as or ga ni za ções in ter na ci o na is e com Esta dos e Mu -
ni cí pi os de todo o País. Exem plo des sas par ce ri as é o
iní cio dos tra ba lhos des te ano le ti vo do Pro gra ma
Edu ca ci o nal de Re sis tên cia às Dro gas e à Vi o lên cia – 
Pro erd do Esta do do To can tins. Man ti do em nos so
Esta do pela Po lí cia Mi li tar, o pro gra ma é con si de ra do
uma das me lho res ar mas do com ba te ao uso de dro -
gas, fa zen do um tra ba lho de cons ci en ti za ção que co -
me ça com os alu nos da 4ª sé rie.

So men te na ci da de de Pa ra í so do To can tins,
para ci tar um exem plo, já fo ram for ma dos pelo pro gra-
ma 942 es tu dan tes de es co las pú bli cas, par ti cu la res
e con ve ni a das. Con tan do com os pais e pro fes so res,
mais de sete mil pes so as par ti ci pa ram das pa les tras.

Fa lar às cri an ças a ver da de crua so bre as dro gas é a
prin ci pal di re triz do pro gra ma, que foi de sen vol vi do
ini ci al men te nos Esta dos Uni dos.

O To can tins é, de fato, um dos Esta dos que mais 
se des ta ca na pre o cu pa ção com a ju ven tu de. Ten do
uma fra ção po pu la ci o nal de cer ca de 69% de pes so as
aba i xo dos 29 anos de ida de, nos so es ta do bus ca,
des de sua cri a ção, o pi o ne i ris mo na im plan ta ção de
po lí ti cas pú bli cas para a ju ven tu de. Nos sa Ca pi tal,
Pal mas, foi a pri me i ra ci da de bra si le i ra a cri ar uma
Se cre ta ria Extra or di ná ria da Ju ven tu de, exem plo que
foi se gui do até pela ci da de de São Pa u lo. Ou tros 16
mu ni cí pi os to can ti nen ses cri a ram se cre ta ri as mu ni ci-
pa is se guin do o mo de lo.

Já a Se cre ta ria de Esta do da Ju ven tu de, cri a da
em abril do ano pas sa do, re a li zou, em bre ve pe río do,
di ver sos pro gra mas dig nos de nota. Gos ta ria de des -
ta car o Pro je to Vota 16, vol ta do a des per tar a cons -
ciên cia po lí ti ca dos jo vens en tre 16 e 18 anos, cujo
alis ta men to ele i to ral é fa cul ta ti vo. A im por tân cia de
sua par ti ci pa ção po lí ti ca e sua res pon sa bi li da de,
como ele i to res, nos des ti nos do Esta do e do País foi a
tô ni ca des se pro gra ma, que le vou cer ca de 20 mil jo -
vens a com pa re cer aos car tó ri os ele i to ra is e a se ins -
cre ver.

Ou tro pro gra ma que me re ce des ta que é o Pro-
je to Inte gra ção, que ofe re ce bol sas de es tu do para
que uni ver si tá ri os de ba i xo po der aqui si ti vo pos sam
con clu ir seus es tu dos, com a con tra par ti da de sua
pres ta ção de ser vi ços so ci a is nas co mu ni da des ca-
ren tes de onde pro vêm.

Para 2003, o pla no de tra ba lho da Se cre ta ria de
Esta do da Ju ven tu de pre vê ação em qua tro fren tes: a
da va lo ri za ção do jo vem, a da sa ú de do jo vem, a da
for ma ção e qua li fi ca ção pro fis si o nal e a do es por te e
la zer.

Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, como es -
tou abor dan do, nes te pro nun ci a men to, as ques tões
re la ti vas aos pro ble mas do jo vem di an te dos ape los
do Car na val, que ro des ta car, nas ações re la ti vas à
sa ú de do jo vem da Se cre ta ria de Esta do da Ju ven tu-
de, co man da da pelo com pe ten te ad mi nis tra dor Ro-
gé rio Ra mos, dois pro gra mas em par ti cu lar.

O pri me i ro é o Pro je to Me ni na-Mu lher, que ob je-
ti va aten der me ni nas na fa i xa etá ria dos 7 aos 15
anos que mo ram às mar gens da BR–153, a ro do via
Be lém–Bra sí lia, e que es tão su je i tas a di ver sos ti pos
de vi o lên cia de na tu re za se xu al – como o mo les ta-
men to e o le no cí nio. Essas me ni nas pre ci sam ser re ti-
ra das da rota da mar gi na li da de e da pros ti tu i ção. O
pro gra ma pro mo ve de ba tes em que se pro cu ra des -
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per tar as cons ciên ci as da que las jo vens, re in te gran-
do-as as suas fa mí li as.

O se gun do pro gra ma que de se jo des ta car cha -
ma-se, pre ci sa men te, To can tins Sem Dro gas, que
tem a par ce ria da Se nad, do Con se lho Na ci o nal Anti -
dro gas e do Con se lho Esta du al Anti dro gas.

Esse pro gra ma visa pro mo ver a cons ci en ti za-
ção dos jo vens para seu di re i to à sa ú de, de modo a
tor ná-los ca pa zes de iden ti fi car fa to res de ris co à sa ú-
de pes so al e co le ti va. Assim, eles po de rão ado tar, por 
con ta pró pria, há bi tos pru den tes, re du zin do o con su-
mo de dro gas no Esta do.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o jo vem
do nos so pre sen te é o ho mem do fu tu ro do País. A na -
ção que não pro te ge sua in fân cia e sua ju ven tu de das 
ame a ças das dro gas e da pro mis cu i da de não pro gri-
de, por que des pre za as ge ra ções que têm pa pel de
lhe dar con ti nu i da de.

Por meio da Se nad, o Go ver no bra si le i ro mos tra
que sabe mu i to bem des se fato. No Esta do do To can-
tins, a cons ciên cia de nos sas obri ga ções em re la ção
a cri an ças e jo vens é par te in te gran te da for mu la ção
de nos sas po lí ti cas so ci a is. Por isso, po de mos con fi ar
em um fu tu ro bri lhan te para nos so Esta do do To can-
tins e para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -

ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp.
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, mais do que uma
vi tó ria pes so al do chan ce ler Cel so Amo rim, ou mes -
mo do Go ver no bra si le i ro, o agre e ment con ce di do
pelo Go ver no de Sua Ma jes ta de, a Ra i nha Eli za beth
II, ao di plo ma ta José Ma u rí cio Bus ta ni para exer cer
as fun ções de em ba i xa dor bra si le i ro em Lon dres foi
uma con quis ta da di plo ma cia mun di al. Na ver da de,
um ten to im por tan te da po lí ti ca ex te ri or e in de pen-
den te, au tô no ma, ca paz de de fen der e im ple men tar a
tão apre go a da mas pou co ob ser va da au to de ter mi na-
ção dos po vos.

Foi uma cla ra si na li za ção de que o Bra sil, a
exem plo de inú me ras ou tras na ções, sim ples men te
não ace i ta ve tos de re ta li a ção no qua dro das re la ções
Inter na ci o na is. Tam pou co se pre dis põe a dar cur so
ao vo lun ta ris mo ou à pre po ten te uni la te ra li da de das
de ci sões no âm bi to de or ga nis mos que são, em sua
es sên cia, mul ti la te ra is. Re pu dia, de ma ne i ra im plí ci ta,
a uni po la ri da de com que ten tam tis nar o jogo in ter na-
ci o nal con tem po râ neo. Anun cia, igual men te e de for -
ma ca te gó ri ca, o que de ve rá con subs tan ci ar a ação

do Bra sil na cena mun di al, uma ação re fle xa e de fi ni-
do ra em toda a li nha do País que es ta mos a cons tru ir
to dos nós, os 176 mi lhões de bra si le i ros, com mu i ta
luta, fir me za e des cor ti no, co ra gem e ab so lu ta aber -
tu ra para a co o pe ra ção sin ce ra e cons tru ti va en tre os
po vos.

Mais ex tra or di ná ria foi a con fir ma ção de Bus ta-
ni, na me di da em que ema na de um País – o Re i no
Uni do – que é ali a do pre fe ren ci al dos Esta dos Uni dos.
Qu e ro re cor dar como foi am pla men te di vul ga do, em
me a dos do ano pas sa do, aqui e no ex te ri or, que os
nor te-ame ri ca nos, de for ma ar ro gan te, equi vo ca da,
pre con ce i tu o sa e, por tan to, ab so lu ta men te con de ná-
vel, jo ga ram toda a sua for ça e pres tí gio na des ti tu i-
ção de Bus ta ni da di re ção-ge ral da Opaq – Orga ni za-
ção para a Pro i bi ção de Armas Qu í mi cas. E as sim
agi ram jus ta men te por que o em ba i xa dor bra si le i ro
teve o “ou sa do, o ina u di to atre vi men to” de con tra ri ar
os in te res ses sem pre be li co sos dos Esta dos Uni dos.

Li de ran do a Opaq com in de pen dên cia e im par-
ci a li da de, o re pre sen tan te bra si le i ro for mu lou pro pos-
tas in te li gen tes e ani ma do ras para o fu tu ro da hu ma-
ni da de, apos tan do em ca mi nhos que po de ri am, por
exem plo, evi tar essa imi nen te e in jus ti fi cá vel guer ra
con tra o Ira que. Um be li cis mo, aliás, cul ti va do com ex -
tre ma im pe tu o si da de re tó ri ca pe los an glo-sa xões do
ve lho e do novo con ti nen te.

José Ma u rí cio Bus ta ni, como sa be mos, so freu,
nos úl ti mos me ses de sua atu a ção na Opaq, toda a
sor te de cons tran gi men tos. Re con du zi do à di re ção
do or ga nis mo em 2001 pelo voto unâ ni me dos 145
pa í ses-mem bros, para um man da to que de ve ria se
es ten der até 2005, Bus ta ni viu-se sub me ti do a pres -
sões e as sé di os para que re nun ci as se à po si ção.
Tudo ar ti cu la do por re pre sen tan tes dos Esta dos Uni -
dos, in clu si ve pela ação di re ta do Sub se cre tá rio de
De fe sa nor te-ame ri ca no, John Bol ton.

Na ação or ques tra da por Was hing ton con tra a
ges tão sé ria e im par ci al de José Ma u rí cio Bus ta ni, o
que se viu, mais uma vez, foi a von ta de de po der he -
ge mô ni co dos Esta dos Uni dos, que não he si tam em
uti li zar todo tipo de ex pe di en te con tra aque las au to ri-
da des in ter na ci o na is, le gí ti ma e de mo cra ti ca men te
es co lhi das, que se mos tram im per meá ve is aos seus
in te res ses mais ime di a tos.

Peço a aten ção de V. Exªs para esse as pec to do
caso Bus ta ni, por que é de nun ci a dor de um tipo de
ação que po de rá co lo car em sé rio ris co a in de pen-
dên cia e au to no mia de or ga nis mos in ter na ci o na is,
para tor ná-los me ros ob je tos da ma ni pu la ção nor-
te-ame ri ca na.
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Mas, en fim, a in di ca ção de José Ma u rí cio Bus ta-
ni para nos sa em ba i xa da em Lon dres, que de ve rá ser
apre ci a da pro xi ma men te pela Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do, cons ti tui-se,
para mim, em um du plo mo ti vo de ce le bra ção: pri me i-
ro, por que é um ve e men te e ine quí vo co de sa gra vo ao
bra vo e com pe ten te di plo ma ta; de po is, por que Bus ta-
ni é na tu ral de Ron dô nia, o Esta do que te nho a hon ra
de re pre sen tar nes ta Casa. Logo, a re to ma da de sua
bri lhan te car re i ra, em tão im por tan te pos to, é mo ti vo
de or gu lho e ins pi ra ção para toda a gen te ron do ni en-
se.

Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro aqui re gis trar meus cum pri-
men tos ao Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Cel so
Amo rim, e ao Go ver no bra si le i ro pela co ra gem e jus ti-
ça de mons tra dos nes se ges to tão al ti vo.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A
Mesa as so cia-se ao pro nun ci a men to de V. Exª e en via
tam bém os cum pri men tos ao Mi nis tro Cel so Amo rim.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – So bre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Alme i da Lima.

É lido o se guin te:

Ofí cio Gab. Sen. JB nº 31/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Ao Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, em vir tu de

do pro nun ci a men to da Se na do ra Ide li Sal vat ti, de
modo a res guar dar a ver da de di an te do fato de que
tais afir ma ções, ain da que in ve rí di cas, ca u sam ex -
ten so dano à mi nha ima gem, hon ra e vida pri va da,
ele men tos in vi o lá ve is do ci da dão nos ter mos do art. 
5º in ci so X da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, en ca re cer
a sua es pe ci al aten ção no sen ti do do en ca mi nha-
men to à Cor re ge do ria des te Se na do Fe de ral dos
do cu men tos que faço ane xar, a se guir ali nha dos e
dis cri mi na dos, de cor ren tes de ma té ria so bre o
mes mo as sun to ve i cu la do pela re vis ta Épo ca, já
em ju nho de 2002.

– Cer ti dão do Ban co Cen tral do Bra sil – de
17-6-2002 – que não cons ta na que le Ba cen re gis tros

de re cur sos ou re ce bi men tos de va lo res por meio de
trans fe rên ci as in ter na ci o na is em re a is – con tas CC-5
– no pe río do de 1992 a 2002, em nome de Jor ge Kon -
der Bor nha u sen;

– Cer ti dão do Ban co Ara u cá ria – de 18-6-2002 – 
de que não cons tam dos re gis tros de ca das tros de cli -
en tes exis ten tes na que le ban co, qual quer re gis tro de
aber tu ra de con ta de de pó si to em nome de Jor ge
Kon der Bor nha u sen;

– De cla ra ção do Ba nes ta do – de 20-6-2002, de
não ter en con tra do nos ca das tros do ban co o re gis tro
de con tas ti tu la das por Jor ge Kon der Bor nha u sen;

– De ci são Ju di ci al – de 21-6-2002 – dan do
aces so ao pro ces so aos ad vo ga dos de Jor ge Kon der
Bor nha u sen, que tra mi ta em se gre do de jus ti ça;

– De cla ra ção do Ban co do Bra sil –Di re to ria
Inter na ci o nal – de 28-6-2002 – que in for ma não ter
Jor ge Kon der Bor nha u sen, ti tu la ri da de ou co ti tu la ri-
da de da con ta a ele atri bu í da;

– Ofí cio do Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca de
19-9-2002 ao Juiz Fe de ral de Foz do Igua çu em que
de i xa cla ro que “o ma ne jo do apa ra to per se cu tó rio es -
ta tal em des fa vor do re fe ri do Se na dor Jor ge Kon der
Bor nha u sen im pli ca ria in dis far çá vel cons tran gi men to
ile gal“;

– Cer ti dão da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca
– de 23-9-2002 – de que nada cons ta em des fa vor de
Jor ge Kon der Bor nha u sen, uma vez que, di an te das
in for ma ções pres ta das pelo Ju í zo da 2ª Vara Fe de ral
Cri mi nal de Foz do Igua çu, pela Co or de na ção Ge ral
de Re pres são ao Cri me Orga ni za do e de Inqué ri tos
Espe ci a is da Po lí cia Fe de ral e da Di re to ria Inter na ci o-
nal do Ban co do Bra sil, res tou com pro va do, se gun do
ates tam os pe ri tos cri mi na is da Po lí cia Fe de ral, que
des co nhe cem a in sis tên cia do bo le to e seu res pec ti vo
va lor em nome do Se na dor Jor ge Kon der Bor nha u-
sen, men ci o na do na re por ta gem ve i cu la da da re vis ta
Épo ca em 17-6-2002.

Infor mo, ain da, a Vos sa Exce lên cia que caso a
re fe ri da Se na do ra trans gri da no va men te, o in ci so 2º
do § 2º do art. 9º do Con se lho de Éti ca, so li ci ta rei a
com pe ten te me di da dis ci pli nar pre vis ta na Re so lu ção
nº 20 de 1993.

Na opor tu ni da de, so li ci to por fim, que na di vul-
ga ção do pro nun ci a men to da Se na do ra, no Diá rio do 
Con gres so, cons tem as pro vi dên ci as por mim ora
so li ci ta das.

Aten ci o sa men te, – Jor ge Kon der Bor nha u-
sen, Se na dor da Re pú bli ca.
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Of. nº DIRIN-142

Bra sí lia (DF), 28 de ju nho de 2002

A S. Exa. o Sr.
Jor ge Kon der Bor nha u sen
Se na dor da Re pú bli ca
BRASÍLIA – DF

Se nhor Se na dor,
Re fe ri mo-nos à sua cor res pon dên cia de

25-6-2002, por meio da qual re quer ao Ban co do Bra -
sil seja emi ti da cer ti dão para de ter mi nar a ti tu la ri da de
da con ta-cor ren te nº 14839011-8 jun to à fi li al de Nova 
Ior que, para in for mar que V. Exa. não de tém a ti tu la ri-
da de ou co-ti tu la ri da de da men ci o na da con ta-cor ren-
te.

Res pe i to sa men te,
Di re to ria Inter na ci o nal, Osa nan Lima Bar ros

Fi lho, Di re tor.

OFÍCIO PGR/GAB/Nº 788

Bra sí lia, 19 de se tem bro de 2002.

Exmº Sr.
Juiz Fe de ral Fá bio Has sen Isma el
Dig nís si mo Juiz da 2ª Vara Fe de ral Cri mi nal
de Foz do Igua çu
Foz do Igua çu — PR

Me ri tís si mo Juiz,
Cum pri men tan do-o, e em aten ção ao Ofí cio nº

16/2002-GAB-JFS, te nho a hon ra de me di ri gir a V.
Exa. para ma ni fes tar o que se se gue.

Con si de ran do o teor da re por ta gem ve i cu la da
na Re vis ta Épo ca, edi ção nº 213, de 17-6-2002, Edi -
to ra Glo bo, que men ci o na a su pos ta exis tên cia de bo -
le to ban cá rio que com pro va ria re gis tro de trans fe rên-
cia in ter na ci o nal de re a is, por meio de con ta do tipo
CC-5, em nome do Se na dor da Re pú bli ca Jor ge Kon -
der Bor nha u sen, bem as sim a nor ma in ser ta na alí -
nea b do in ci so I do art. 102 da Cons ti tu i ção da Re pú-
bli ca, co mu ni co as se guin tes pro vi dên ci as por mim to -
ma das:

Em 19-6-2002, por meio do Ofí cio PGR/GAB/Nº
673, di ri gi do ao Di re tor-Ge ral do De par ta men to da
Po lí cia Fe de ral, re qui si tei a ins ta u ra ção de in qué ri to
po li ci al, a fim de in ves ti gar, em toda a sua ex ten são, o
pos sí vel va za men to à im pren sa de in for ma ções ban -
cá ri as, que se en con tram sob si gi lo ju di ci al, tal como
de cre ta do nos au tos do Inqué ri to nº 98.1011116-9,
em trâ mi te na 2ª Vara Fe de ral Cri mi nal de Foz do
Igua çu da Se ção Ju di ciá ria do Pa ra ná, o que con fi gu-
ra ria em tese o cri me des cri to no art. 10 da Lei Com -

ple men tar nº 105, de 10-1-2001. Aten den do à re qui si-
ção, foi ins ta u ra do o Inqué ri to Po li ci al nº
016/2002-CGCOIE/DPJ/DPF em que se re fe re a in di-
gi ta da re por ta gem ve i cu la da na Re vis ta Épo ca, res ta
au sen te jus ta ca u sa para de fla gra ção da per se cu ção
pe nal por esta Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli ca, a
quem in cum be, não é de ma is lem brar, a ti tu la ri da de
ex clu si va da ação pe nal em des fa vor das pes so as
men ci o na das na alí nea b do in ci so I do art. 102 da
Car ta Po lí ti ca, em ra zão do que pres cre ve o art. 46 da
Lei Com ple men tar nº 75/93.

A va ler, as in for ma ções ve i cu la das no re fe ri do
se ma ná rio não guar dam qual quer con so nân cia com
as di li gên ci as por mim pro mo vi das, bem as sim com
aque las di li gen te men te de ter mi na das por V. Exa.,
não ex sur gin do ra zão para ins ta u ra ção de apu ra tó rio
em des fa vor do men ci o na do Par la men tar, por quan to
au sen te o ne ces sá rio fu mus co mis si de lic ti. Aliás, di -
an te das evi dên ci as até en tão co li gi das, o ma ne jo do
apa ra to per se cu tó rio es ta tal em des fa vor do re fe ri do
Se na dor im pli ca ria in dis far çá vel cons tran gi men to ile -
gal.

Sem mais para o mo men to, apro ve i to a opor tu-
ni da de para re i te rar a V. Exa. pro tes tos de ele va da es -
ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Ge ral do Brin de i ro, Pro cu-
ra dor-Ge ral da Re pú bli ca.

CERTIDÃO

Aten den do à so li ci ta ção for mu la da pelo emi nen-
te Se na dor Jor ge Kon der Bor nha u sen, com fun da-
men to no art. 5º, in ci so XXXIV, alí nea b, da Cons ti tu i-
ção da Re pú bli ca, CERTIFICO que nada cons ta em
des fa vor do men ci o na do Par la men tar, es pe ci al men te
em re la ção à re por ta gem ve i cu la da na Re vis ta Épo-
ca, edi ção nº 213, de 17-6-2002, Edi to ra Glo bo, que
men ci o na a su pos ta exis tên cia de bo le to ban cá rio
que com pro va ria re gis tro de trans fe rên cia in ter na ci o-
nal de re a is, por meio de con ta do tipo CC-5, em
nome de re fe ri do Par la men tar, uma vez que, di an te
das in for ma ções pres ta das pelo Ju í zo da Vara Fe de-
ral Cri mi nal de Foz do Igua çu da Se ção Ju di ciá ria do
Pa ra ná, pela Co or de na ção Ge ral de Re pres são ao
Cri me Orga ni za do e de Inqué ri tos Espe ci a is
(CGCOIE) do De par ta men to da Po lí cia Fe de ral e pela 
Di re to ria Inter na ci o nal do Ban co do Bra sil, res tou
com pro va do, se gun do ates tam os pe ri tos cri mi na is
da Po lí cia Fe de ral, que “des co nhe cem a exis tên cia do 
bo le to ban cá rio e seu res pec ti vo va lor, em nome do
Se na dor da Re pú bli ca Jor ge Kon der Bor nha u sen
men ci o na do na Re por ta gem ve i cu la da da Re vis ta
Época, edi ção nº 213, de 17-6-2002”, e que a con-
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ta-cor ren te nº 14839011-8 jun to à fi li al de Nova Ior-
que, Esta dos Uni dos da Amé ri ca, do Ban co do Bra sil
– con for me cer ti fi ca do pela men ci o na da Di re to ria
Inter na ci o nal - não é de ti tu la ri da de, ou mes mo co-ti -
tu la ri da de, do emi nen te Se na dor, res tan do au sen te,
por tan to, qual quer in dí cio de cri me e, por con se qüên-
cia, jus ta ca u sa para ins ta u ra ção de in qué ri to ou in-
ves ti ga ção pe nal.

Bra sí lia, 23 de se tem bro de 2002.
Ge ral do Brin de i ro, Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú-

bli ca.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – O ex -

pe di en te lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A

Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que em cum pri-
men to ao dis pos to do art. 332, § 2º, do Re gi men to
Inter no e no Item 5º do ane xo ao Ato do Pre si den te
nº 97, de 2002, de ter mi nou o de sar qui va men to do
Pro je to de Lei nº 22, de 1997, que tra mi ta va em con -
jun to com os Pro je tos de Lei do Se na do nº 117 e nº
132, de 2000.

As ma té ri as, tra mi tan do con jun ta men te, re tor-
nam ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná-
ria, a re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te:

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 33, de 2002, pro ve-
ni en te da Me di da Pro vi só ria 77, de 2002,
que al te 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 a con ces são de cré di to, 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,
para aqui si ção dos tí tu los do Te sou ro Na ci o-
nal ne ces sá ri os à con tra ta ção de ope ra ção
na for ma 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, re la ci o na da com dí vi das con tra í-
das com re cur sos de ou tras fon tes; 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, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ro nal do
Ca i a do (PFL-GO), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e à
Emen da nº 13, pela re je i ção das Emen das
nºs 1 a 12 e 14 a 36, na for ma do Pro je to de 
Lei de Con ver são nº 33 de 2002.

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 3, de 2003, (apre sen ta do pela Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 70, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri bal-
di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o 1º (tri mes tre do ano de 2003).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

3

MENSAGEM Nº 286, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 286, de 2002 (nº
797/2002, 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 João Gu al ber-
to Mar ques Por to Jú ni or, 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 de Cin ga-
pu ra.

4

MENSAGEM Nº 288, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 288, de 2002 (nº
820/2002, 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
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Se na do a es co lha do Se nhor Re na to Luiz
Ro dri gues Mar ques, 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 Ucrâ-
nia.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 (nº
1.645/2002, 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 Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ge ral do Cân di do.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 434, de 2002, que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Ce su mar
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra na ci da de de Ma rin gá (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Oli vir Ga bar do.

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº
1.584/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Pa dre Pe lá gio – Rá dio Xa van-
tes de Ipa me ri 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 Ipa me ri, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de 2002, que
ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio Edu-
ca ti va de Ipo rá para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra na ci da de de Ipo rá (GO),
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.069, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ma u ro Mi ran da.

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 456, de 2002 (nº
1.630/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo, ten do

Parecer favorável, sob nº 1.149, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Romeu
Tuma.

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 457, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 457, de 2002 (nº
1.650/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de Ara xá, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.236, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 475, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 475, de 2002 (nº
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1.497/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são
da Fun da ção Expan são Cul tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.327, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 501, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 501, de 2002 (nº
1.175/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à

Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va de
Uber lân dia para exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são de sons e ima gens na ci da de de
Uber lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.240, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) – Está
encerrada a sessão.

 (Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e
22 mi nu tos.)
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Ata da 7ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
 em 26 de fevereiro de 2003

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

Pre si dên cia do Sr. Pa u lo Paim e da Sra. Serys Slhes sa ren ko

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 – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro
Paes de Bar ros – 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 – 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 – Ide li Sal vat ti – Íris de Ara ú 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 – Ju vên cio da Fon se ca –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio –
Mag no Mal ta – Ma gui to Vi le la – Mão San ta – Mar ce-
lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – Ney Su as su na – Oli vir
Ga bar do – 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 – 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 – 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 71 Srs. Se-
na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber -
ta a ses são.

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

So bre a mesa o Expe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PRO JE TO RECEBIDO

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003
(Nº 7.262/2002, na Casa de ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)
(Ma té ria em re gi me de ur gên cia,

nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção)

Dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Dis po si ço es Ge ra is

Art. 1º Este Esta tu to es ta be le ce nor mas de pro -
te ção e de fe sa do tor ce dor.

Art. 2º Tor ce dor é toda pes soa que apre cie,
apóie ou se as so cie a qual quer en ti da de de prá ti ca
des por ti va do País e acom pa nhe a prá ti ca de de ter-
mi na da mo da li da de es por ti va.

Pa rá gra fo úni co. Sal vo pro va em con trá rio, pre -
su mem-se a apre ci a ção, o apo io ou o acom pa nha-
men to de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 3º Para to dos os efe i tos le ga is, equi pa-
ram-se a for ne ce dor, nos ter mos da Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, a en ti da de res pon sá vel pela 
or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como a en ti da de de
prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo.

Art. 4º Con si de ra-se es tá dio, para os fins des ta
Lei, o lo cal com ins ta la ções des ti na das à aco mo da-
ção dos tor ce do res de for ma a ga ran tir a pro te ção de
sua sa ú de, se gu ran ça e bem es tar e sen do apro pri a-
do para a res pec ti va prá ti ca de mo da li da de es por ti va.

CAPÍTULO II
Da Trans pa rên cia na Orga ni za ção

Art. 5º São as se gu ra das ao tor ce dor a pu bli ci da-
de e trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti ções
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ad mi nis tra das pe las en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to, bem como pe las li gas de que tra ta o art. 20
da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca-
put fa rão pu bli car na in ter net, em si tio de di ca do ex -
clu si va men te à com pe ti ção, bem como afi xar os ten si-
va men te em lo cal vi sí vel, em ca rac te res fa cil men te le -
gí ve is, do lado ex ter no de to das as en tra das do lo cal
onde se re a li za o even to es por ti vo:

I – a in te gra do re gu la men to da com pe ti ção;
II – as ta be las da com pe ti ção, con ten do as par ti-

das que se rão re a li za das, com es pe ci fi ca ção de sua
data, lo cal e ho rá rio;

III – o nome e as for mas de con ta to do Ou vi dor
da Com pe ti ção de que tra ta o art. 6º;

IV – os bor de rôs com ple tos das par ti das;
V – a es ca la ção dos ár bi tros ime di a ta men te

após sua de fi ni ção; e
VI – a re la ção dos no mes dos tor ce do res im pe-

di dos de com pa re cer ao lo cal do even to des por ti vo.
Art. 6º A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção

da com pe ti ção, pre vi a men te ao seu iní cio, de sig na rá
o Ou vi dor da Com pe ti ção, for ne cen do-lhe os me i os
de co mu ni ca ção ne ces sá ri os ao am plo aces so dos
tor ce do res.

§ 1º São de ve res do Ou vi dor da Com pe ti ção re -
co lher as su ges tões, pro pos tas e re cla ma ções que
re ce ber dos tor ce do res, exa mi ná-las e pro por à res -
pec ti va en ti da de me di das ne ces sá ri as ao aper fe i ço a-
men to da com pe ti ção e ao be ne fí cio do tor ce dor.

§ 2º É as se gu ra do ao tor ce dor:
I – o am plo aces so ao Ou vi dor da Com pe ti ção,

me di an te co mu ni ca ção pos tal ou men sa gem ele trô ni-
ca; e

II – o di re i to de re ce ber do Ou vi dor da Com pe ti-
ção as res pos tas às su ges tões, pro pos tas e re cla ma-
ções, que en ca mi nhou, no pra zo de trin ta dias.

§ 3º Na hi pó te se de que tra ta o in ci so II do § 2º, o 
Ou vi dor da Com pe ti ção uti li za rá, pri o ri ta ri a men te, o
mes mo meio de co mu ni ca ção uti li za do pelo tor ce dor
para o en ca mi nha men to de sua men sa gem.

§ 4º O sí tio da in ter net em que fo rem pu bli ca das
as in for ma ções de que tra ta o pa rá gra fo úni co do art.
5º con te rá, tam bém, as ma ni fes ta ções e pro pos tas do 
Ou vi dor da Com pe ti ção.

§ 5º A fun ção de Ou vi dor da Com pe ti ção po de rá
ser re mu ne ra da pe las en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pan tes da com pe ti ção.

Art. 7º É di re i to do tor ce dor a di vul ga ção, du ran-
te a re a li za ção da par ti da, da ren da ob ti da pelo pa ga-
men to de in gres sos e do nú me ro de es pec ta do res pa -

gan tes e não-pa gan tes, por in ter mé dio dos ser vi ços
de som e ima gem ins ta la dos no es tá dio em que se re -
a li za a par ti da, pela en ti da de res pon sá vel pela or ga-
ni za ção da com pe ti ção.

Art. 8º As com pe ti ções de atle tas pro fis si o na is
de que par ti ci pem en ti da des in te gran tes da or ga ni za-
ção des por ti va do País de ve rão ser pro mo vi das de
acor do com ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is que:

I – ga ran ta às en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pa ção em com pe ti ções du ran te pelo me nos
dez me ses do ano;

II – ado te, em pelo me nos uma com pe ti ção de
âm bi to na ci o nal, sis te ma de dis pu ta em que as equi -
pes par ti ci pan tes co nhe çam, pre vi a men te ao seu iní -
cio, a quan ti da de de par ti das que dis pu ta rão, bem
como seus ad ver sá ri os.

CAPÍTULO III
Do Re gu la men to da Com pe ti ção

Art. 9º É di re i to do tor ce dor que o re gu la men to, as
ta be las da com pe ti ção e o nome do Ou vi dor da Com pe-
ti ção se jam di vul ga dos até ses sen ta dias an tes de seu
iní cio, na for ma do pa rá gra fo úni co do art. 5º.

§ 1º Nos dez dias sub se qüen tes à di vul ga ção de 
que tra ta o ca put, qual quer in te res sa do po de rá ma ni-
fes tar-se so bre o re gu la men to di re ta men te ao Ou vi-
dor da Com pe ti ção.

§ 2º O Ou vi dor da Com pe ti ção ela bo ra rá, em
se ten ta e duas ho ras, re la tó rio con ten do as prin ci pa is
pro pos tas e su ges tões en ca mi nha das.

§ 3º Após o exa me do re la tó rio, a en ti da de res -
pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção de ci di rá,
em qua ren ta e oito ho ras, mo ti va da men te, so bre a
con ve niên cia da ace i ta ção das pro pos tas e su ges-
tões re la ta das.

§ 4º o re gu la men to de fi ni ti vo da com pe ti ção
será di vul ga do, na for ma do pa rá gra fo úni co do art. 5º, 
qua ren ta e cin co dias an tes de seu iní cio.

§ 5º É ve da do pro ce der al te ra ções no re gu la-
men to da com pe ti ção des de sua di vul ga ção de fi ni ti-
va, sal vo nas hi pó te ses de:

I – apre sen ta ção de novo ca len dá rio anu al de
even tos ofi ci a is para o ano sub se qüen te, des de que
apro va do pelo Con se lho Na ci o nal do Espor te – CNE.

II – após dois anos de vi gên cia do mes mo re gu-
la men to, ob ser va do o pro ce di men to de que tra ta este
ar ti go.

§ 6º A com pe ti ção que vier a subs ti tu ir ou tra, se -
gun do o novo ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is
apre sen ta do para o ano sub se qüen te, de ve rá ter âm -
bi to ter ri to ri al di ver so da com pe ti ção a ser subs ti tu í da.
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Art. 10. É di re i to do tor ce dor que a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va em com pe ti ções
or ga ni za das pe las en ti da des de que tra ta o art. 5º
seja ex clu si va men te em vir tu de de cri té rio téc ni co
pre vi a men te de fi ni do.

§ 1º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, con si-
de ra-se cri té rio téc ni co a ha bi li ta ção de en ti da de de
prá ti ca des por ti va em ra zão de co lo ca ção ob ti da em
com pe ti ção an te ri or.

§ 2º Fica ve da da a ado ção de qual quer ou tro cri -
té rio, es pe ci al men te o con vi te, ob ser va do o dis pos to
no art. 89 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 3º Em cam pe o na tos ou tor ne i os re gu la res
com mais de uma di vi são, será ob ser va do o prin ci pio
do aces so e do des cen so.

§ 4º Se rão des con si de ra das as par ti das dis pu-
ta das pela en ti da de de prá ti ca des por ti va que não te -
nham aten di do ao cri té rio téc ni co pre vi a men te de fi ni-
do, in clu si ve para efe i to de pon tu a ção na com pe ti ção.

Art. 11. É di re i to do tor ce dor que o ár bi tro e seus
au xi li a res en tre guem, em até qua tro ho ras con ta das
do tér mi no da par ti da, a sú mu la e os re la tó ri os da par-
ti da ao re pre sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela
or ga ni za ção da com pe ti ção.

§ 1º Em ca sos ex cep ci o na is, de gra ve tu mul to
ou ne ces si da de de la u do mé di co, os re la tó ri os da
par ti da po de rão ser com ple men ta dos em até vin te e
qua tro ho ras após o seu tér mi no.

§ 2º A sú mu la e os re la tó ri os da par ti da se rão
ela bo ra dos em três vias, de igual teor e for ma, de vi da-
men te as si na das pelo ár bi tro, au xi li a res e pelo re pre-
sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção.

§ 3º A pri me i ra via será acon di ci o na da em en ve-
lo pe la cra do e fi ca rá na pos se de re pre sen tan te da
en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti-
ção, que a en ca mi nha rá ao se tor com pe ten te da res -
pec ti va en ti da de até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil 
sub se qüen te.

§ 4º o la cre de que tra ta o § 3º será as si na do
pelo ár bi tro e seus au xi li a res.

§ 5º A se gun da via fi ca rá na pos se do ár bi tro da
par ti da, ser vin do-lhe como re ci bo.

§ 6º A ter ce i ra via fi ca rá na pos se do re pre sen-
tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da
com pe ti ção, que a en ca mi nha rá ao Ou vi dor da Com -
pe ti ção até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil sub se-
qüen te, para ime di a ta di vul ga ção.

Art. 12. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção dará pu bli ci da de à sú mu la e aos
re la tó ri os da par ti da no sí tio de que tra ta o pa rá gra fo

úni co do art. 5º até as qua tor ze ho ras do pri me i ro dia
útil sub se qüen te ao da re a li za ção da par ti da.

CAPÍTULO IV
Da Se gu ran ça do Tor ce dor

Par tí ci pe do Even to Espor ti vo

Art. 13. O tor ce dor tem di re i to a se gu ran ça nos
lo ca is onde são re a li za dos os even tos es por ti vos an -
tes, du ran te e após a re a li za ção das par ti das.

Pa rá gra fo úni co. Será as se gu ra do aces si bi li da-
de ao tor ce dor por ta dor de de fi ciên cia ou com mo bi li-
da de re du zi da.

Art. 14. Sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 12 a
14 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, a res -
pon sa bi li da de pela se gu ran ça do tor ce dor em even to
es por ti vo é da en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to-
ra do man do de jogo e de seus di ri gen tes, que de ve-
rão:

I – so li ci tar ao Po der Pú bli co com pe ten te a pre -
sen ça de agen tes pú bli cos de se gu ran ça, de vi da men-
te iden ti fi ca dos, res pon sá ve is pela se gu ran ça dos tor -
ce do res den tro e fora dos es tá di os e de ma is lo ca is de
re a li za ção de even tos es por ti vos;

II – in for mar ime di a ta men te após a de ci são
acer ca da re a li za ção da par ti da, den tre ou tros, aos
ór gãos pú bli cos de se gu ran ça, trans por te e hi gi e ne,
os da dos ne ces sá ri os à se gu ran ça da par ti da, es pe-
ci al men te:

a) o lo cal;
b) o ho rá rio de aber tu ra do es tá dio;
c) a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio;

e
d) a ex pec ta ti va de pú bli co;

III –  co lo car à dis po si ção do tor ce dor ori en ta-
do res e ser vi ço de aten di men to para que aque le en -
ca mi nhe suas re cla ma ções no mo men to da par ti da,
em lo cal:

a) am pla men te di vul ga do e de fá cil
aces so; e

b) si tu a do no es tá dio.

§ 1º É de ver da en ti da de de prá ti ca des por ti va
de ten to ra do man do de jogo so lu ci o nar ime di a ta-
men te, sem pre que pos sí vel, as re cla ma ções di ri gi-
das ao ser vi ço de aten di men to re fe ri do no in ci so III,
bem como re por tá-las ao Ou vi dor da Com pe ti ção e,
nos ca sos re la ci o na dos à vi o la ção de di re i tos e in te-
res ses de con su mi do res, aos ór gãos de de fe sa e
pro te ção do con su mi dor.
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§ 2º Per de rá o man do de cam po por, no mí ni mo,
dois me ses, sem pre ju í zo das san ções ca bí ve is, a en ti-
da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo
que não ob ser var o dis pos to no ca put des te ar ti go.

Art. 15. O de ten tor do man do de jogo será uma
das en ti da des de prá ti ca des por ti va en vol vi das na
par ti da, de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no re gu-
la men to da com pe ti ção.

Art. 16. É de ver da en ti da de res pon sá vel pela or-
ga ni za ção da com pe ti ção:

I – con fir mar, com até qua ren ta e oito ho ras de
an te ce dên cia, o ho rá rio e o lo cal da re a li za ção das
par ti das em que a de fi ni ção das equi pes de pen da de
re sul ta do an te ri or;

II – con tra tar se gu ro de aci den tes pes so a is, ten -
do como be ne fi ciá rio o tor ce dor por ta dor de in gres so,
vá li do a par tir do mo men to em que in gres sar no es tá-
dio;

III – dis po ni bi li zar um mé di co e dois en fer me i-
ros-pa drão para cada dez mil tor ce do res pre sen tes à
par ti da;

IV – dis po ni bi li zar uma am bu lân cia para cada
dez mil tor ce do res pre sen tes à par ti da; e

V – co mu ni car pre vi a men te à au to ri da de de sa -
ú de a re a li za ção do even to.

Art. 17. É di re i to do tor ce dor a im ple men ta ção
de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça, trans por te
e con tin gên ci as que pos sam ocor rer du ran te a re a li-
za ção de even tos es por ti vos.

§ 1º Os pla nos de ação de que tra ta o ca put:
I – se rão ela bo ra dos pela en ti da de res pon sá vel

pela or ga ni za ção da com pe ti ção, com a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va que a dis pu ta rão; e

II – de ve rão ser apre sen ta dos pre vi a men te aos
ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca das lo-
ca li da des em que se re a li za rão as par ti das da com pe-
ti ção.

§ 2º Pla nos de ação es pe ci a is po de rão ser apre -
sen ta dos em re la ção a even tos es por ti vos com ex-
cep ci o nal ex pec ta ti va de pú bli co.

§ 3º Os pla nos de ação se rão di vul ga dos no sí tio
de di ca do à com pe ti ção de que tra ta o pa rá gra fo úni co
do art. 5º no mes mo pra zo de pu bli ca ção do re gu la-
men to de fi ni ti vo da com pe ti ção.

Art. 18. Os es tá di os com ca pa ci da de su pe ri or a
vin te mil pes so as de ve rão man ter cen tral téc ni ca de in -
for ma ções, com in fra-es tru tu ra su fi ci en te para vi a bi li zar
o mo ni to ra men to por ima gem do pú bli co pre sen te.

Art. 19. As en ti da des res pon sá ve is pela or ga ni-
za ção da com pe ti ção, bem como seus di ri gen tes res -
pon dem so li da ri a men te com as en ti da des de que tra -

ta o art. 15 e seus di ri gen tes, in de pen den te men te da
exis tên cia de cul pa, pe los pre ju í zos ca u sa dos a tor ce-
dor que de cor ram de fa lhas de se gu ran ça nos es tá di-
os ou da inob ser vân cia do dis pos to nes te ca pí tu lo.

CAPÍTULO V
Dos Ingres sos

Art. 20. É di re i to do tor ce dor par ti ci pe que os in -
gres sos para as par ti das in te gran tes de com pe ti ções
pro fis si o na is se jam co lo ca dos à ven da até se ten ta e
duas ho ras an tes do iní cio da par ti da cor res pon den te.

§ 1º O pra zo re fe ri do no ca put será de qua ren ta
e oito ho ras nas par ti das em que:

I – as equi pes se jam de fi ni das a par tir de jo gos
eli mi na tó ri os; e

II – a re a li za ção não seja pos sí vel pre ver com
an te ce dên cia de qua tro dias.

§ 2º A ven da de ve rá ser re a li za da por sis te ma
que as se gu re a sua agi li da de e am plo aces so à in for-
ma ção.

§ 3º É as se gu ra do ao tor ce dor par ti ci pe o for ne-
ci men to de com pro van te de pa ga men to, logo após a
aqui si ção dos in gres sos.

§ 4º Não será exi gi da, em qual quer hi pó te se, a
de vo lu ção do com pro van te de que tra ta o § 3º
§ 5º Nas par ti das que com põem as com pe ti ções

de âm bi to na ci o nal ou re gi o nal de pri me i ra e se gun da
di vi são, a ven da de in gres sos será re a li za da em, pelo
me nos, cin co pos tos de ven da lo ca li za dos em dis tri-
tos di fe ren tes da ci da de.

Art. 21. A en ti da de de ten to ra do man do de jogo
im ple men ta rá, na or ga ni za ção da emis são e ven da
de in gres sos, sis te ma de se gu ran ça con tra fal si fi ca-
ções, fra u des e ou tras prá ti cas que con tri bu am para a 
eva são da re ce i ta de cor ren te do even to es por ti vo.

Art. 22. São di re i tos do tor ce dor par ti ci pe:
I – que to dos os in gres sos emi ti dos se jam nu -

me ra dos; e
II – ocu par o lo cal cor res pon den te ao nú me ro

cons tan te do in gres so.
§ 1º O dis pos to no in ci so II não se apli ca aos lo -

ca is já exis ten tes para as sis tên cia em pé, nas com pe-
ti ções que o per mi ti rem, li mi tan do-se, nes ses lo ca is,
o nú me ro de pes so as, de acor do com cri té ri os de sa -
ú de, se gu ran ça e bem-es tar.

§ 2º A emis são de in gres sos e o aces so ao es tá-
dio na pri me i ra di vi são da prin ci pal com pe ti ção na ci o-
nal e nas par ti das fi na is das com pe ti ções eli mi na tó ri-
as de âm bi to na ci o nal de ve rão ser re a li za dos por
meio de sis te ma ele trô ni co que vi a bi li ze a fis ca li za ção
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e o con tro le da quan ti da de de pú bli co e do mo vi men to
fi nan ce i ro da par ti da.

§ 3º O dis pos to no § 2º não se apli ca aos even tos
es por ti vos re a li za dos em es tá di os com ca pa ci da de
in fe ri or a vin te mil pes so as.

Art. 23. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção apre sen ta rá ao Mi nis té rio Pú bli co
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, pre vi a men te à sua
re a li za ção, os la u dos téc ni cos ex pe di dos pe los ór-
gãos e au to ri da des com pe ten tes pela vis to ria das
con di ções de se gu ran ça dos es tá di os a se rem uti li za-
dos na com pe ti ção.

§ 1º Os la u dos ates ta rão a real ca pa ci da de de
pú bli co dos es tá di os, bem como suas con di ções de
se gu ran ça.

§ 2º Per de rá o man do de jogo por, no mí ni mo,
seis me ses, sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do
man do do Jogo em que:

I – te nha sido co lo ca do à ven da nú me ro de in -
gres sos ma i or do que a ca pa ci da de de pú bli co do es -
tá dio; ou

II – te nham en tra do pes so as em nú me ro ma i or
do que a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

Art. 24. É di re i to do tor ce dor par ti ci pe que cons -
te no in gres so o pre ço pago por ele.

§ 1º Os va lo res es tam pa dos nos in gres sos des -
ti na dos a um mes mo se tor do es tá dio não po de rão
ser di fe ren tes en tre si, nem da que les di vul ga dos an -
tes da par ti da pela en ti da de de ten to ra do man do de
jogo.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos ca sos
de ven da an te ci pa da de car nê para um con jun to de,
no mí ni mo, três par ti das de uma mes ma equi pe, bem
como na ven da de in gres so com re du ção de pre ço
de cor ren te de pre vi são le gal.

Art. 25. O con tro le e a fis ca li za ção do aces so do
pú bli co ao es tá dio com ca pa ci da de para mais de vin te
mil pes so as de ve rá con tar com meio de mo ni to ra-
men to por ima gem das ca tra cas, sem pre ju í zo do dis -
pos to no art. 18 des ta lei.

CAPÍTULO VI
Do Trans por te

Art. 26. Em re la ção ao trans por te de tor ce do res
para even tos es por ti vos, fica as se gu ra do ao tor ce dor
par tí ci pe:

I – o aces so a trans por te se gu ro e or ga ni za do;
II – a am pla di vul ga ção das pro vi dên ci as to ma-

das em re la ção ao aces so ao lo cal da par ti da, seja em 
trans por te pú bli co ou pri va do; e

III – a or ga ni za ção das ime di a ções do es tá dio
em que será dis pu ta da a par ti da, bem como suas en -
tra das e sa í das, de modo a vi a bi li zar, sem pre que
pos sí vel, o aces so se gu ro e rá pi do ao even to, na en -
tra da, e aos me i os de trans por te, na sa í da.

Art. 27. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção e a en ti da de de prá ti ca des por ti va
de ten to ra do man do de jogo so li ci ta rão for mal men te,
di re to ou me di an te con vê nio, ao Po der Pú bli co com -
pe ten te:

I – ser vi ços de es ta ci o na men to para uso por tor -
ce do res par tí ci pes du ran te a re a li za ção de even tos
es por ti vos, as se gu ran do a es tes aces so a ser vi ço or -
ga ni za do de trans por te para o es tá dio, ain da que one -
ro so; e

II –  meio de trans por te, ain da que one ro so, para 
con du ção de ido sos, cri an ças e pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca aos es tá di os, par tin do de lo ca is
de fá cil aces so, pre vi a men te de ter mi na dos.

Pa rá gra fo úni co. O cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go fica dis pen sa do na hi pó te se de even to
es por ti vo re a li za do em es tá dio com ca pa ci da de in fe-
ri or a vin te mil pes so as.

CAPÍTULO VII
Da Ali men ta ção e da Hi gi e ne

Art. 28. O tor ce dor par tí ci pe tem di re i to à hi gi e ne
e à qua li da de das ins ta la ções fí si cas dos es tá di os e
dos pro du tos ali men tí ci os ven di dos no lo cal.

§ 1º O Po der Pú bli co, por meio de seus ór gãos de 
vi gi lân cia sa ni tá ria, ve ri fi ca rá o cum pri men to do dis-
pos to nes te ar ti go, na for ma da le gis la ção em vi gor.

§ 2º É ve da do im por pre ços ex ces si vos ou au -
men tar sem jus ta ca u sa os pre ços dos pro du tos ali -
men tí ci os co mer ci a li za dos no lo cal de re a li za ção do
even to es por ti vo.

Art. 29. É di re i to do tor ce dor par tí ci pe que os es -
tá di os pos su am sa ni tá ri os em nú me ro com pa tí vel
com sua ca pa ci da de de pú bli co, em ple nas con di ções
de lim pe za e fun ci o na men to.

Pa rá gra fo úni co. Os la u dos de que tra ta o art.23
de ve rão afe rir o nú me ro de sa ni tá ri os em con di ções
de uso e emi tir pa re cer so bre a sua com pa ti bi li da de
com a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

CAPÍTULO VIII
Da Re la ção com a Arbi tra gem Espor ti va

Art. 30. É di re i to do tor ce dor que a ar bi tra gem das 
com pe ti ções des por ti vas seja in de pen den te, im par ci-
al, pre vi a men te re mu ne ra da e isen ta de pres sões.
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Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do ár bi tro e de
seus au xi li a res será de res pon sa bi li da de da en ti da de
de ad mi nis tra ção do des por to ou da liga or ga ni za do ra
do even to es por ti vo.

Art. 31. A en ti da de de ten to ra do man do do jogo
e seus di ri gen tes de ve rão con vo car os agen tes pú bli-
cos de se gu ran ça vi san do à ga ran tia da in te gri da de
fí si ca do ár bi tro e de seus au xi li a res.

Art. 32. É di re i to do tor ce dor que os ár bi tros de
cada par ti da se jam es co lhi dos me di an te sor te io, den -
tre aque les pre vi a men te se le ci o na dos.

§ 1º O sor te io será re a li za do no mí ni mo qua ren-
ta e oito ho ras an tes de cada ro da da, em lo cal e data
pre vi a men te de fi ni dos.

§ 2º O sor te io será aber to ao pú bli co, ga ran ti da
sua am pla di vul ga ção.

CAPÍTULO IX
Da Re la ção com a Enti da de de

 Prá ti ca Des por ti va

Art. 33. Sem pre ju í zo do dis pos to nes ta lei, cada
en ti da de de prá ti ca des por ti va fará pu bli car do cu men-
to que con tem ple as di re tri zes bá si cas de seu re la ci o-
na men to com os tor ce do res, dis ci pli nan do, obri ga to ri-
a men te:

I –  o aces so ao es tá dio e aos lo ca is de ven da
dos in gres sos;

II – me ca nis mos de trans pa rên cia fi nan ce i ra da
en ti da de, in clu si ve com dis po si ções re la ti vas à re a li-
za ção de au di to ri as in de pen den tes, ob ser va do o dis -
pos to no art. 46A da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998; e

III – a co mu ni ca ção en tre o tor ce dor e a en ti da-
de de prá ti ca des por ti va.

Pa rá gra fo úni co. A co mu ni ca ção en tre o tor ce-
dor e a en ti da de de prá ti ca des por ti va de que tra ta o
in ci so III do ca put po de rá, den tre ou tras me di das,
ocor rer me di an te:

I – a ins ta la ção de uma ou vi do ria es tá vel;
II – a cons ti tu i ção de um ór gão con sul ti vo for ma-

do por tor ce do res não– só ci os; ou
III –  re co nhe ci men to da fi gu ra do só cio– tor ce-

dor, com di re i tos mais res tri tos que os dos de ma is só -
ci os.

CAPÍTULO X
Da Re la ção com a Jus ti ça Des por ti va

Art. 34. É di re i to do tor ce dor que os ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va, no exer cí cio de suas fun ções,
ob ser vem os prin cí pi os da im pes so a li da de, da mo ra-

li da de, da ce le ri da de, da pu bli ci da de e da in de pen-
dên cia.

Art. 35. As de ci sões pro fe ri das pe los ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va de vem ser, em qual quer hi pó te se,
mo ti va das e ter a mes ma pu bli ci da de que as de ci sões
dos tri bu na is fe de ra is.

§ 1º Não cor rem em se gre do de jus ti ça os pro -
ces sos em cur so pe ran te a Jus ti ça Des por ti va.

§ 2º As de ci sões de que tra ta o ca put se rão dis-
po ni bi li za das no sí tio de que tra ta o pa rá gra fo úni co
do art. 5º.

Art. 36. São nu las as de ci sões pro fe ri das que
não ob ser va rem o dis pos to nos arts. 34 e 35.

CAPÍTULO XI
Das Pe na li da des

Art. 37. Sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to, a liga
ou a en ti da de de prá ti ca des por ti va que vi o lar ou de
qual quer for ma con cor rer para a vi o la ção do dis pos to
nes ta lei, ob ser va do o de vi do pro ces so le gal, in ci di rá
nas se guin tes san ções:

I –  des ti tu i ção de seus di ri gen tes, na hi pó te se
de vi o la ção das re gras de que tra tam os Ca pí tu los II,
IV e V des ta lei;

II –  sus pen são por seis me ses dos seus di ri gen-
tes, por vi o la ção dos dis po si ti vos des ta lei não re fe ri-
dos no in ci so I;

III – im pe di men to de go zar de qual quer be ne fí-
cio fis cal em âm bi to fe de ral; e

IV – sus pen são por seis me ses dos re pas ses de 
re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta, sem pre ju í zo do dis pos to no art. 18 da Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra tam os in ci sos I e II
do ca put des te ar ti go se rão sem pre:

I – o pre si den te da en ti da de, ou aque le que lhe
faça às ve zes; e

II – o di ri gen te que pra ti cou a in fra ção, ain da que 
por omis são.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir, no âm bi to de suas com -
pe tên ci as, mul tas em ra zão do des cum pri men to do
dis pos to nes ta lei.

§ 3º A ins ta u ra ção do pro ces so apu ra tó rio acar -
re ta rá ado ção ca u te lar do afas ta men to com pul só rio
dos di ri gen tes e de ma is pes so as que, de for ma di re ta
ou in di re ta men te, pu de rem in ter fe rir pre ju di ci al men te
na com ple ta elu ci da ção dos fa tos, além da sus pen-
são dos re pas ses de ver bas pú bli cas, até a de ci são fi -
nal.

02526 Quinta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



Art. 38. A or ga ni za ção des por ti va do País in te-
gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é con si de ra da de
ele va do in te res se so ci al, ca ben do:

I – ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral fis ca li zar a le -
ga li da de dos atos pra ti ca dos no âm bi to das en ti da des
na ci o na is de ad mi nis tra ção do des por to e das li gas
na ci o na is, in clu si ve aque las de na tu re za fi nan ce i ra,
fis cal, con tá bil e ad mi nis tra ti va, apu ran do as res pec ti-
vas res pon sa bi li da des;

II – ao Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral fis ca li zar a le ga li da de dos atos pra ti ca-
dos no âm bi to das en ti da des es ta du a is e dis tri ta is de
ad mi nis tra ção do des por to, das li gas re gi o na is e das
en ti da des de prá ti ca des por ti va, in clu si ve aque las de
na tu re za fi nan ce i ra, fis cal, con tá bil e ad mi nis tra ti va,
apu ran do as res pec ti vas res pon sa bi li da des.

Art. 39. O tor ce dor que pro mo ver tu mul to, pra ti-
car ou in ci tar a vi o lên cia, ou in va dir lo cal res tri to aos
com pe ti do res fi ca rá im pe di do de com pa re cer às pro -
xi mi da des, bem como a qual quer lo cal em que se re a-
li ze even to es por ti vo, pelo pra zo de três me ses a um
ano, de acor do com a gra vi da de da con du ta, sem pre -
ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is.

§ 1º Incor re rá nas mes mas pe nas o tor ce dor
que pro mo ver tu mul to, pra ti car ou in ci tar a vi o lên cia
num raio de cin co mil me tros ao re dor do lo cal de re a-
li za ção do even to es por ti vo.

§ 2º A ve ri fi ca ção do mau tor ce dor de ve rá ser fe -
i ta pela sua con du ta no even to es por ti vo ou por Bo le-
tins de Ocor rên ci as Po li ci a is la vra dos.

§ 3º A ape na ção se dará por sen ten ça dos ju i-
za dos es pe ci a is cri mi na is e de ve rá ser pro vo ca da
pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela po li cia ju di ciá ria, por
qual quer au to ri da de, pelo man do do even to es por ti-
vo ou por qual quer tor ce dor par tí ci pe, me di an te re -
pre sen ta ção.

Art. 40. A de fe sa dos in te res ses e di re i tos dos
tor ce do res em ju í zo ob ser va rá, no que cou ber, a mes -
ma dis ci pli na da de fe sa dos con su mi do res em ju í zo
de que tra ta o Tí tu lo III da Lei nº 8.078, de 11 de se -
tem bro de 1990.

Art. 41. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor, e,
com a fi na li da de de fis ca li zar o cum pri men to do dis -
pos to nes ta lei, po de rão:

I – cons ti tu ir ór gão es pe ci a li za do de de fe sa do
tor ce dor; ou

II – atri bu ir a pro mo ção e de fe sa do tor ce dor aos 
ór gãos de de fe sa do con su mi dor.

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

Art. 42. O Con se lho Na ci o nal de Espor tes –
CNE pro mo ve rá, no pra zo de seis me ses con ta dos da 
pu bli ca ção des ta Lei, a ade qua ção do Có di go de Jus -
ti ça Des por ti va ao dis pos to na Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, nes ta lei e em seus res pec ti vos re gu-
la men tos.

Art. 43. Esta lei apli ca-se ape nas ao des por to
pro fis si o nal.

Art. 44. O dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 13,
e nos arts. 18, 22, 25 e 33 en tra rá em vi gor após seis
me ses da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 45. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 918, DE 2002

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, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do do Espor te e Turis mo, o 
tex to do pro je to de lei que “Dis põe so bre o Esta tu to de 
De fe sa do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2002. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 45/02-MET

Bra sí lia, 2 de ou tu bro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
A or ga ni za ção des por ti va do País in te gra o pa -

tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é de ele va do in te res se
so ci al, im pon do ao Po der Pú bli co o de ver de pro mo-
vê-lo e pro te gê-lo, nos ter mos da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca.

O tor ce dor é um ele men to im por tan te para so -
bre vi vên cia e de sen vol vi men to do es por te, po rém, a
cada dia, se vis lum bram fa tos em que seus di re i tos
hu ma nos e de con su mi dor são fla gran te men te des-
res pe i ta dos.

Tra ta-se do ver da de i ro fi nan ci a dor des se pa tri-
mô nio, me re cen do ter sua pa i xão re co nhe ci da e va lo-
ri za da, com a ga ran tia de que as com pe ti ções que
apre cia e par ti ci pa se cons ti tu am em even tos ho nes-
tos, trans pa ren tes e equâ ni mes.

A Lei nº 9.615/98, que equi pa ra o es pec ta dor
pa gan te de es pe tá cu lo ou even to des por ti vo ao con -
su mi dor, con for me dis põe o pa rá gra fo 3º do ar ti go 42,
não tem sido su fi ci en te para pro te ger de ter mi na das
le sões so fri das pelo tor ce dor, tan to pela fal ta de pre vi-
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são ex pres sa no Có di go de De fe sa do Con su mi dor,
como pela in ter pre ta ção di ver gen te de seu al can ce.

Di an te des sa re a li da de, o Mi nis té rio do Espor te
e Tu ris mo cons ti tu iu O Gru po de Tra ba lho Espe ci al,
com o ob je ti vo de pro por ações vi san do à re for mu la-
ção do es por te bra si le i ro, com o in tu i to de as se gu rar
os di re i tos do tor ce dor. Para tan to, fo ram re a li za das
re u niões te má ti cas com dis cus sões acer ca dos te-
mas pro pos tos para pos te ri or de li be ra ção por par te
dos mem bros do gru po.

Toda a ati vi da de do Gru po de Tra ba lho Espe ci al
di ri giu-se, con for me pre vis to, à for mu la ção de um do -
cu men to le gal, pro cu ran do es ta be le cer re gras aos di -
re i tos do tor ce dor, que re sul tou no do cu men to ora
pro pos to.

Por meio da aná li se e dis cus são de inú me ros te -
mas, con clu í ram-se as me di das que de ve rão ser ado -
ta das para se atin gir o ob je ti vo do tra ba lho, re sul tan do
num tex to que ga ran te ex pres sa men te, a todo ci da-
dão que apre cie, apóie, se as so cie a qual quer en ti da-
de de prá ti ca des por ti va ou que acom pa nhe a prá ti ca
de de ter mi na da mo da li da de es por ti va do país, ain da
que não com pa re ça ao even to es por ti vo, no que cou -
ber, os di re i tos de con su mi dor as se gu ra dos pela Lei
nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, e de ma is le gis-
la ção so bre con su mo, afas tan do qual quer dú vi da
quan to à apli ca ção das re gras de con su mo nas re la-
ções co mer ci a is.

Em face dos inú me ros aci den tes en vol ven do
tor ce do res em even tos es por ti vos, res tou es ta be le ci-
do como di re i to do tor ce dor a re a li za ção de com pe ti-
ções em lo cal se gu ro e com as mí ni mas con di ções de 
hi gi e ne, com a ga ran tia de se gu ro de aci den tes pes -
so a is, ori en ta ção in ter na e ex ter na nos es tá di os, e im -
ple men ta ção de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran-
ça, trans por te e pos sí ve is con tin gên ci as.

De modo a con fe rir ple na in for ma ção e trans pa-
rên cia, cons ti tu iu-se di re i to do tor ce dor a pu bli ca ção,
com an te ce dên cia, dos re gu la men tos e ta be las das
com pe ti ções, evi tan do al te ra ções in de vi das, como as
prá ti cas re i te ra das de mo di fi ca ções de úl ti ma hora
para be ne fi ci ar uma ou duas en ti da des de prá ti ca
des por ti va, con ce den do opor tu ni da de para o tor ce-
dor ma ni fes tar suas opi niões. Tam bém fo ram con tem-
pla das a exis tên cia de um sis te ma de emis são de in -
gres sos apta a evi tar fra u des e eva são de ren das e a
di vul ga ção do bor de rô das par ti das.

Para ma i or vi a bi li da de eco nô mi ca das en ti da-
des des por ti vas, es ta be le ce ram-se re qui si tos para se 
ob ter fi nan ci a men tos pú bli cos, as sim como nor mas
di re ti vas para a ela bo ra ção do ca len dá rio de com pe ti-
ções, de for ma que as en ti da des de prá ti ca des por ti va

se man te nham em ati vi da de por ma i or pe río do ao lon -
go do ano, com o fim de vi a bi li zar o pa ga men to dos
sa lá ri os e tri bu tos de vi dos.

Com o in tu i to de que o pre sen te pro je to não caia 
no es que ci men to, e pro du za os efe i tos ide a li za dos
pelo Gru po de Traba lho e por mi lhões de tor ce do res,
fi xa ram-se san ções para co i bir a inob ser vân cia dos
dis po si ti vos pro pos tos, de acor do com a na tu re za da
in fra ção, ca ben do des de a des ti tu i ção ou sus pen são
dos di ri gen tes es por ti vos, até o im pe di men to e a sus -
pen são de be ne fí ci os fis ca is.

A apro va ção do pre sen te pro je to de lei sig ni fi ca
o re co nhe ci men to da re le vân cia de que se re ves te a
atu a ção do tor ce dor na ati vi da de es por ti va no País,
não ape nas como ci da dão que deve ser res pe i ta do
em sua in te gri da de fí si ca e em sua pa i xão nes sa ex -
pres são cul tu ral de nos so povo, mas como con su mi-
dor am pla men te as se di a do pela ofer ta de pro du tos
es por ti vos. Por tan to, o tor ce dor como ver da de i ro fi-
nan ci a dor do fu te bol bra si le i ro, ne ces si ta que, além
da apli ca ção das nor mas ge ra is do Có di go de De fe sa
do Con su mi dor, se jam apli ca das nor mas es pe cí fi cas,
as qua is es tão pre sen tes nes te Esta tu to e que en vol-
vem este im por tan te se tor da ati vi da de eco nô mi ca do
País.

A apro va ção do Esta tu to do Tor ce dor é ur gen te,
pois que o fu te bol bra si le i ro pas sa por um gra ve pro -
ces so de cor ro são, com clu bes en di vi da dos, sa lá ri os
atra sa dos, eva são tri bu tá ria, o que se re fle te na fal ta
de res pe i to aos tor ce do res/con su mi do res. Ou tros sim,
é ne ces sá rio evi tar, pron ta men te, a ocor rên cia de in -
ci den tes como o do jogo en tre Vas co da Gama e São
Ca e ta no na de ci são do Cam pe o na to Bra si le i ro de
2000, em que, de vi do à fal ta de uma le gis la ção pro te-
to ra e à im pu ni da de de cor ren te des ta si tu a ção crí ti ca,
inú me ros tor ce do res fi ca ram fe ri dos e fo ram le sa dos
em seu pa tri mô nio.

Por todo o ex pos to, ten do em vis ta a gra vi da de
da si tu a ção de des res pe i to aos di re i tos do tor ce dor e
à in se gu ran ça a que são sub me ti dos, to das as se ma-
nas, cen te nas de mi lha res de bra si le i ros, so li ci to seja
atri bu í do a este pro je to de lei a Urgên cia Cons ti tu ci o-
nal pre vis ta no ar ti go 64, § 1º, da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca.

Res pe i to sa men te, – Caio Luiz de Car va lho, Mi-
nis tro de Esta do do Espor te e Tu ris mo.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.262, DE 2002

Dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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CAPÍTULO I
Das Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º Esta lei es ta be le ce nor mas de pro te ção e
de fe sa do tor ce dor.

§ 1º Con si de ra-se tor ce dor, para os fins des ta
lei, toda pes soa que, mes mo não com pa re cen do ao
lo cal em que se re a li za o even to es por ti vo:

I – apre cie, apo ie ou se as so cie a qual quer en ti-
da de de prá ti ca des por ti va do País; e

II – acom pa nhe a prá ti ca de de ter mi na da mo da-
li da de es por ti va.

§ 2º Sal vo pro va em con trá rio, pre su mem-se a
apre ci a ção, o apo io ou o acom pa nha men to de que
tra tam os in ci sos I e II do § 1º

§ 3º Con si de ra-se es tá dio, para os fins des ta lei,
o lo cal pro pí cio para a prá ti ca de mo da li da de es por ti-
va que con te nha ins ta la ções des ti na das à aco mo da-
ção de tor ce do res.

Art. 2º Apli ca-se ao tor ce dor, no que cou ber, a
Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, bem como
toda le gis la ção con cer nen te às re la ções de con su mo.

CAPÍTULO II
Da Trans pa rên cia na Orga ni za ção

Art. 3º São as se gu ra das ao tor ce dor a pu bli ci da-
de e trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti ções
ad mi nis tra das pe las en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to, bem como pe las li gas de que tra ta o art. 20
da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 1º As en ti da des de que tra ta o ca put fa rão pu -
bli car em jor nal de gran de cir cu la ção edi ta do na lo ca-
li da de em que está si tu a da a sua sede e na in ter net,
em sí tio de di ca do ex clu si va men te à com pe ti ção:

I – a ín te gra do re gu la men to da com pe ti ção;
II – as ta be las da com pe ti ção, con ten do as par ti-

das que se rão re a li za das, com es pe ci fi ca ção de sua
data, lo cal e ho rá rio;

III – o nome e as for mas de con ta to do Ou vi dor
da Com pe ti ção de que tra ta o art. 4º;

IV – os bor de rôs com ple tos das par ti das; e
V – a es ca la ção dos ár bi tros ime di a ta men te

após sua de fi ni ção.
§ 2º As in for ma ções re fe ri das no § 1º se rão en -

ca mi nha das ao Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo, que
po de rá pu bli cá-las, na for ma do re gu la men to.

Art. 4º A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção, pre vi a men te ao seu iní cio, de sig na rá
o Ou vi dor da Com pe ti ção, for ne cen do-lhe os me i os
de co mu ni ca ção ne ces sá ri os ao am plo aces so dos
tor ce do res.

§ 1º São de ve res do Ou vi dor da Com pe ti ção re -
co lher as su ges tões, pro pos tas e re cla ma ções que
re ce ber dos tor ce do res, exa mi ná-las e pro por à res -
pec ti va en ti da de me di das ne ces sá ri as ao aper fe i ço a-
men to da com pe ti ção e ao be ne fí cio do tor ce dor.

§ 2º É as se gu ra do ao tor ce dor:
I – o am plo aces so ao Ou vi dor da Com pe ti ção, me -

di an te co mu ni ca ção pos tal ou men sa gem ele trô ni ca; e
II – o di re i to de re ce ber do Ou vi dor da Com pe ti-

ção as res pos tas às su ges tões, pro pos tas e re cla ma-
ções, que en ca mi nhou, no pra zo de trin ta dias.

§ 3º Na hi pó te se de que tra ta o in ci so II do § 2º, o 
Ou vi dor da Com pe ti ção uti li za rá, pri o ri ta ri a men te, o
mes mo meio de co mu ni ca ção uti li za do pelo tor ce dor
para o en ca mi nha men to de sua men sa gem.

§ 4º O sí tio da in ter net em que fo rem pu bli ca das
as in for ma ções de que tra ta o § 1º do art. 3º con te rá,
tam bém, as ma ni fes ta ções e pro pos tas do Ou vi dor da 
Com pe ti ção.

§ 5º A fun ção de Ou vi dor da Com pe ti ção po de rá
ser re mu ne ra da pe los res pon sá ve is pela or ga ni za ção
da com pe ti ção.

Art. 5º É di re i to do tor ce dor a di vul ga ção, du ran-
te a re a li za ção da par ti da, da ren da ob ti da pelo pa ga-
men to de in gres sos e do nu me ro de es pec ta do res pa -
gan tes e não-pa gan tes, por in ter mé dio dos ser vi ços
de som e ima gem ins ta la dos no es tá dio em que se re -
a li za a par ti da, pela en ti da de res pon sá vel pela or ga-
ni za ção da com pe ti ção.

Art. 6º As com pe ti ções de atle tas pro fis si o na is
de que par ti ci pem en ti da des in te gran tes do Sis te ma
Na ci o nal de Des por to de ve rão ser pro mo vi das de
acor do com ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is que:

I – ga ran ta às en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pa ção em com pe tiç 6es du ran te pelo me nos
dez me ses do ano;

II – ado te, em pelo me nos uma com pe ti ção de
âm bi to na ci o nal sis te ma de dis pu ta em que as equi -
pes par ti ci pan tes co nhe çam, pre vi a men te ao seu iní -
cio, a quan ti da de de par ti das que dis pu ta rão, bem
como seus ad ver sá ri os; e

III – in clua ape nas com pe ti ções que apre sen tem
vi a bi li da de eco nô mi ca às en ti da des par ti ci pan tes.

Pa rá gra fo úni co. O ca len dá rio anu al de even tos
ofi ci a is será apre sen ta do pe las li gas e en ti da des na -
ci o na is de ad mi nis tra ção de des por to ao Con se lho
Na ci o nal do Espor te – CNE, que o apro va rá pre vi a-
men te, na for ma do re gu la men to, com base nas exi -
gên ci as de que tra ta este ar ti go, bem como nos de -
ma is dis po si ti vos des ta lei, quan do apli cá ve is.
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CAPÍTULO III
Do Re gu la men to da Com pe ti ção

Art. 7º É di re i to do tor ce dor que o re gu la men to,
as ta be las da com pe ti ção e o nome do Ou vi dor da
Com pe ti ção se jam di vul ga dos até cen to e cin qüen ta
dias an tes de seu iní cio, na for ma do § 1º do art. 3º

§ 1º Nos vin te dias sub se qüen tes à di vul ga ção
de que tra ta o ca put, qual quer in te res sa do po de rá
ma ni fes tar-se so bre o re gu la men to di re ta men te ao
Ou vi dor da Com pe ti ção.

§ 2º O Ou vi dor da Com pe ti ção ela bo ra rá re la tó-
rio con ten do as prin ci pa is pro pos tas e su ges tões en -
ca mi nha das.

§ 3º Após o exa me do re la tó rio, a en ti da de res -
pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção de ci di rá,
mo ti va da men te, so bre a con ve niên cia da ace i ta ção
das pro pos tas e su ges tões re la ta das.

§ 4º O re gu la men to de fi ni ti vo da com pe ti ção
será di vul ga do, na for ma do § 1º cio art. 3º, até cen to e 
vin te dias an tes de seu iní cio.

§ 5º É ve da do pro ce der al te ra ções no re gu la-
men to da com pe ti ção des de sua di vul ga ção de fi ni ti-
va, sal vo nas hi pó te ses de:

I – apre sen ta ção de novo ca len dá rio anu al de
even tos ofi ci a is para o ano sub se qüen te, des de que
apro va do na for ma do pa rá gra fo úni co do art. 6º; ou

II – após dois anos de vi gên cia do mes mo re gu-
la men to, ob ser va do o pro ce di men to de que tra ta este
ar ti go.

§ 6º A com pe ti ção que vier a subs ti tu ir ou tra, se -
gun do o novo ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is
apre sen ta do para o ano sub se qüen te, de ve rá ter âm -
bi to ter ri to ri al di ver so da com pe ti ção a ser subs ti tu í da.

Art. 8º É di re i to do tor ce dor que a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va em com pe ti ções
or ga ni za das pe las en ti da des de que tra ta o art. 3º
seja ex clu si va men te em vir tu de de cri té rio téc ni co
pre vi a men te de fi ni do.

§ 1º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, con si-
de ra-se cri té rio téc ni co a ha bi li ta ção de en ti da de de
prá ti ca des por ti va em ra zão de co lo ca ção ob ti da em
com pe ti ção an te ri or.

§ 2º Fica ve da da a ado ção de qual quer ou tro cri -
té rio, es pe ci al men te o con vi te, ob ser va do o dis pos to
no art. 89 da Lei nº 9.615, de 1998.

§ 3º Em cam pe o na tos ou tor ne i os re gu la res
com mais de uma di vi são, será ob ser va do o prin cí pio
do aces so e do des cen so.

§ 4º Se rão des con si de ra das as par ti das dis pu-
ta das pela en ti da de de prá ti ca des por ti va que não te -

nham aten di do ao cri té rio téc ni co pre vi a men te de fi ni-
do, in clu si ve para efe i to de pon tu a ção na com pe ti ção.

Art. 9º Ë di re i to do tor ce dor que o ár bi tro e seus
au xi li a res en tre guem, em até qua tro ho ras con ta das
do tér mi no da par ti da, a sú mu la e os re la tó ri os da par-
ti da ao re pre sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela
or ga ni za ção da com pe ti ção.

§ 1º Em ca sos ex cep ci o na is, de gra ve tu mul to
ou ne ces si da de de la u do mé di co, os re la tó ri os da
par ti da po de rão ser com ple men ta dos em até vin te e
qua tro ho ras após o seu tér mi no.

§ 2º A sú mu la e os re la tó ri os da par ti da se rão
ela bo ra dos em três vias, de igual teor e for ma, de vi da-
men te as si na das pelo ár bi tro, au xi li a res e pelo re pre-
sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção.

§ 3º A pri me i ra via será acon di ci o na da em en ve-
lo pe la cra do e fi ca rá na pos se de re pre sen tan te da
en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti-
ção, que a en ca mi nha rá ao se tor com pe ten te da res -
pec ti va en ti da de até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil 
sub se qüen te.

§ 4º O la cre de que tra ta o § 3º será as si na do
pelo ár bi tro e seus au xi li a res.

§ 5º A se gun da via fi ca rá na pos se do ár bi tro da
par ti da, ser vin do-lhe como re ci bo.

§ 6º A ter ce i ra via fi ca rá na pos se do re pre sen-
tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da
com pe ti ção, que a en ca mi nha rá ao Ou vi dor da Com -
pe ti ção até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil sub se-
qüen te, para ime di a ta di vul ga ção.

Art. 10. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção dará pu bli ci da de à sú mu la e aos
re la tó ri os da par ti da no sí tio de que tra ta o § 1º do art.
3º até as qua tor ze ho ras do pri me i ro dia útil sub se-
qüen te ao da re a li za ção da par ti da.

CAPÍTULO IV
Da Se gu ran ça do Tor ce dor

Art. 11. O tor ce dor tem di re i to à se gu ran ça nos
lo ca is onde são re a li za dos os even tos es por ti vos an -
tes, du ran te e após a re a li za ção das par ti das.

Art. 12. Sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 12 a
14 da Lei nº 8.078, de 1990, a res pon sa bi li da de pela
se gu ran ça do tor ce dor em even to es por ti vo é da en ti-
da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do do
jogo e de seus di ri gen tes, que de ve rão:

I – ga ran tir a pre sen ça de pes so as, de vi da men-
te iden ti fi ca das, res pon sá ve is pela ori en ta ção dos tor -
ce do res den tro e fora dos es tá di os e de ma is lo ca is de
re a li za ção de even tos es por ti vos;
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II – in for mar ime di a ta men te após a de ci são
acer ca da re a li za ção da par ti da, den tre ou tros, aos
ór gãos pú bli cos de se gu ran ça, trans por te e hi gi e ne,
os da dos ne ces sá ri os à se gu ran ça da par ti da, es pe-
ci al men te:

a) o lo cal;
b) o ho rá rio de aber tu ra do es tá dio;
c) a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio;

e
d) a ex pec ta ti va de pú bli co;

III – co lo car à dis po si ção do tor ce dor ser vi ço
de aten di men to para que este en ca mi nhe suas re-
cla ma ções no mo men to da par ti da, em lo cal:

a) am pla men te di vul ga do e de fá cil
aces so; e

b) si tu a do no es tá dio.

Pa rá gra fo úni co. É de ver da en ti da de de prá ti ca
des por ti va de ten to ra do man do de jogo so lu ci o nar
ime di a ta men te, sem pre que pos sí vel, as re cla ma-
ções di ri gi das ao ser vi ço de aten di men to re fe ri do no 
in ci so III, bem como re por tá-las ao Ou vi dor da Com -
pe ti ção e, nos ca sos re la ci o na dos à vi o la ção de di-
re i tos e in te res ses de con su mi do res, aos ór gãos de
de fe sa e pro te ção do con su mi dor.

Art. 13. O de ten tor do man do de jogo será uma
das en ti da des de prá ti ca des por ti va en vol vi das na
par ti da, de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no re gu-
la men to da com pe ti ção.

Art. 14. É de ver da en ti da de res pon sá vel pela or-
ga ni za ção da com pe ti ção:

I – con fir mar, com até qua ren ta e oito ho ras de
an te ce dên cia, o ho rá rio e o lo cal da re a li za ção das
par ti das em que a de fi ni ção das equi pes de pen da de
re sul ta do an te ri or; e

II – con tra tar se gu ro de aci den tes pes so a is, ten do
como be ne fi ciá rio o tor ce dor por ta dor de in gres so, vá li-
do a par tir do mo men to em que in gres sar no es tá dio.

Pa rá gra fo úni co. O nú me ro da apó li ce de se gu ro
e o nome da se gu ra do ra con tra ta da se rão am pla men-
te di vul ga dos, de ven do cons tar do in gres so.

Art. 15. É di re i to do tor ce dor a im ple men ta ção
de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça, trans por te
e con tin gên ci as que pos sam ocor rer du ran te a re a li-
za ção de even tos es por ti vos.

§ 1º Os pla nos de ação de que tra ta o ca put:
I – se rão ela bo ra dos pela en ti da de res pon sá vel

pela or ga ni za ção da com pe ti ção, com a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va que a dis pu ta rão; e

II – de ve rão ser apre sen ta dos pre vi a men te aos
ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca das lo -
ca li da des em que se re a li za rão as par ti das da com pe-
ti ção.

§ 2º Pla nos de ação es pe ci a is po de rão ser apre -
sen ta dos em re la ção a even tos es por ti vos com ex-
cep ci o nal ex pec ta ti va de pú bli co.

§ 3º Os pla nos de ação se rão di vul ga dos no sí tio
de di ca do à com pe ti ção de que tra ta o § 1º do art. 3º
no mes mo pra zo de pu bli ca ção do re gu la men to de fi-
ni ti vo da com pe ti ção.

Art. 16. Os es tá di os com ca pa ci da de su pe ri or a
vin te mil pes so as de ve rão man ter cen tral téc ni ca de in -
for ma ções, com in fra-es tru tu ra su fi ci en te para vi a bi li zar
o mo ni to ra men to por ima gem do pú bli co pre sen te.

Art. 17. As en ti da des res pon sá ve is pela or ga ni-
za ção da com pe ti ção, bem as sim seus di ri gen tes res -
pon dem so li da ri a men te com as en ti da des de que tra -
ta o art. 13 e seus di ri gen tes, in de pen den te men te da
exis tên cia de cul pa, pe los pre ju í zos ca u sa dos a tor ce-
dor que de cor ram de fa lhas de se gu ran ça nos es tá di-
os ou da inob ser vân cia do dis pos to nes te ca pí tu lo.

CAPÍTULO V
Dos Ingres sos

Art. 18. É di re i to do tor ce dor que os in gres sos
para as par ti das in te gran tes de com pe ti ções pro fis si-
o na is se jam co lo ca dos à ven da até se ten ta e duas
ho ras an tes do iní cio da par ti da cor res pon den te.

§ 1º O pra zo re fe ri do no ca put será de qua ren ta
e oito ho ras nas par ti das em que:

I – as equi pes se jam de fi ni das a par tir de jo gos
eli mi na tó ri os; e

II – a re a li za ção não seja pos sí vel pre ver com
an te ce dên cia de qua tro dias.

§ 2º A ven da de ve rá ser re a li za da por sis te ma
que as se gu re a sua agi li da de e am plo aces so à in for-
ma ção.

§ 3º É as se gu ra do ao tor ce dor o for ne ci men to
de com pro van te de pa ga men to, logo após a aqui si-
ção dos in gres sos.

§ 4º Não será exi gi da, em qual quer hi pó te se, a
de vo lu ção do com pro van te de que tra ta o § 3º·

§ 5º Nas par ti das que com põem as com pe ti ções
de âm bi to na ci o nal ou re gi o nal de pri me i ra e se gun da
di vi são, a ven da de in gres sos será re a li za da em, pelo
me nos, cin co pos tos de ven da lo ca li za dos em dis tri-
tos di fe ren tes da ci da de.

Art. 19. A en ti da de de ten to ra do man do do jogo
im ple men ta rá, na or ga ni za ção da emis são e ven da
de in gres sos, sis te ma de se gu ran ça con tra fal si fi ca-
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ções, fra u des e ou tras prá ti cas que con tri bu am para a 
eva são da re ce i ta de cor ren te do even to es por ti vo.

Art. 20. São di re i tos do tor ce dor:
I – que to dos os Ingres sos emi ti dos se jam nu -

me ra dos; e
II – ocu par o lo cal cor res pon den te ao nú me ro

cons tan te do in gres so.
§ 1º O dis pos to no in ci so II não se apli ca aos lo -

ca is já exis ten tes para as sis tên cia em pé, nas com pe-
ti ções que os per mi ti rem, li mi tan do-se, nes ses lo ca is,
o nú me ro de pes so as de acor do com cri té ri os de se -
gu ran ça e bem-es tar.

§ 2º A emis são de in gres sos e o aces so ao es tá-
dio na pri me i ra di vi são da prin ci pal com pe ti ção na ci o-
nal e nas par ti das fi na is das com pe ti ções eli mi na tó ri-
as de âm bi to na ci o nal de ve rão ser re a li za dos por
meio de sis te ma ele trô ni co que vi a bi li ze a fis ca li za ção
e o con tro le da quan ti da de de pú bli co e do mo vi men to
fi nan ce i ro da par ti da.

§ 3º O dis pos to no § 2º não se apli ca aos even -
tos es por ti vos re a li za dos em es tá di os com ca pa ci da-
de in fe ri or a vin te mil pes so as.

Art. 21. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção apre sen ta rá ao CNE, pre vi a men te
à sua re a li za ção, os la u dos téc ni cos ex pe di dos pe los
ór gãos e au to ri da des com pe ten tes pela vis to ria das
con di ções de se gu ran ça dos es tá di os a se rem uti li za-
dos na com pe ti ção.

§ 1º Os la u dos ates ta rão a real ca pa ci da de de
pú bli co dos es tá di os, bem como suas con di ções de
se gu ran ça.

§ 2º Per de rá o man do de jogo por, no mí ni mo,
seis me ses, sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do
man do do jogo em que:

I – te nha sido co lo ca do à ven da nú me ro de in -
gres sos ma i or do que a ca pa ci da de de pú bli co do es -
tá dio; ou

II – te nham en tra do pes so as em nú me ro ma i or
do que a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

Art. 22. É di re i to do tor ce dor que cons te no in -
gres so o pre ço pago por ele.

§ 1º Os va lo res es tam pa dos nos in gres sos des -
ti na dos a um mes mo se tor do es tá dio não po de rão
ser di fe ren tes en tre si, nem da que les di vul ga dos an -
tes da par ti da pela en ti da de de ten to ra do man do de
jogo.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos ca sos
de ven da an te ci pa da de car nê para um con jun to de,
no mí ni mo, três par ti das de uma mes ma equi pe, bem

as sim na ven da de in gres so com re du ção de pre ço
de cor ren te de pre vi são le gal.

Art. 23. O con tro le e a fis ca li za ção do aces so do
pú bli co ao es tá dio com ca pa ci da de para mais de vin te
mil pes so as de ve rá con tar com meio de mo ni to ra-
men to por ima gem das ca tra cas, sem pre ju í zo do dis -
pos to no art. 16 des ta lei.

CAPÍTULO VI
Do Trans por te

Art. 24. Em re la ção ao trans por te de tor ce do res
para even tos es por ti vos, fica as se gu ra do ao tor ce dor:

I – o aces so a trans por te se gu ro e or ga ni za do;
II – a am pla di vul ga ção das pro vi dên ci as to ma-

das em re la ção ao aces so ao lo cal da par ti da, sela em 
trans por te pú bli co ou pri va do; e

III – a or ga ni za ção das ime di a ções do es tá dio
em que será dis pu ta da a par ti da, bem como suas en -
tra das e sa í das, de modo a vi a bi li zar, sem pre que
pos sí vel, o aces so se gu ro e rá pi do ao even to, na en -
tra da, e aos me i os de trans por te, na sa í da.

Art. 25. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção, bem como a en ti da de de prá ti ca
des por ti va de ten to ra do man do do jogo de ve rão:

I – ofe re cer, di re ta men te ou me di an te con vê nio,
ser vi ços de es ta ci o na men to para uso por tor ce do res
du ran te a re a li za ção de even tos es por ti vos, as se gu-
ran do a es tes aces so a ser vi ço or ga ni za do de trans -
por te para o es tá dio, ain da que one ro so; e

II – co lo car à dis po si ção meio de trans por te, ain -
da que one ro so, para con du ção de fa mí li as, cri an ças
e pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca aos es tá di-
os, par tin do de lo ca is de fá cil aces so, pre vi a men te
de ter mi na dos.

Pa rá gra fo úni co. O cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go fica dis pen sa do na hi pó te se de even to
es por ti vo re a li za do em es tá dio com ca pa ci da de in fe-
ri or a vin te mil pes so as.

CAPÍTULO VII
Da Ali men ta ção e da Hi gi e ne

Art. 26. O tor ce dor tem di re i to à hi gi e ne e à qua li-
da de das ins ta la ções fí si cas dos es tá di os e dos pro -
du tos ali men tí ci os ven di dos no lo cal.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co, por meio de
seus ór gãos de vi gi lân cia sa ni tá ria, ve ri fi ca rá o cum -
pri men to do dis pos to nes te ar ti go, na for ma da le gis-
la ção em vi gor.

Art. 27. É di re i to do tor ce dor que os es tá di os
pos su am sa ni tá ri os em nú me ro com pa tí vel com sua
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ca pa ci da de de pú bli co, em ple nas con di ções de lim -
pe za e fun ci o na men to.

Pa rá gra fo úni co. O la u do de que tra ta o art. 21
de ve rá con ter o nú me ro de sa ni tá ri os em con di ções
de uso no es tá dio, bem como pa re cer so bre a sua
com pa ti bi li da de com a sua ca pa ci da de de pú bli co.

CAPÍTULO VIII
Da Arbi tra gem Espor ti va

Art. 28. É di re i to do tor ce dor que a ar bi tra gem
das com pe ti ções des por ti vas seja in de pen den te, im -
par ci al, isen ta de pres sões e re mu ne ra da.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do ár bi tro e de
seus au xi li a res ob ser va rá as se guin tes di re tri zes:

I – será con di zen te com a ati vi da de e a im por-
tân cia da par ti da;

II – o pa ga men to será:

a) efe tu a do pre vi a men te à re a li za ção
do even to es por ti vo; e

b) de res pon sa bi li da de da en ti da de de -
ten to ra do man do da par ti da, ex ce to dis po si-
ção em con trá rio do re gu la men to da com pe-
ti ção.

Art. 29. Os cri té ri os ado ta dos para a cons ti tu i-
ção do ór gão res pon sá vel pela ad mi nis tra ção e es-
ca la de ár bi tros vin cu la dos às en ti da des de ad mi nis-
tra ção de des por to, bem como os mo ti vos para a
sua ado ção, de ve rão ser pu bli ca dos pe las res pec ti-
vas en ti da des an tes de cada com pe ti ção, na for ma
do § 1º do art. 3º·

Pa rá gra fo úni co. A ad mi nis tra ção e a es ca la de
ár bi tros de ve rão con tar sem pre com a par ti ci pa ção de 
ins ti tu i ção na ci o nal re pre sen ta ti va dos ár bi tros.

Art. 30. A en ti da de de ten to ra do man do do jogo
e seus di ri gen tes são res pon sá ve is pela ga ran tia da
in te gri da de fí si ca do ár bi tro e de seus au xi li a res.

Art. 31. É di re i to do tor ce dor que os ár bi tros de
cada par ti da se jam es co lhi dos me di an te sor te io, den -
tre aque les pre vi a men te se le ci o na dos.

§ 1º O sor te io será re a li za do no mí ni mo qua ren-
ta e oito ho ras an tes de cada ro da da, em lo cal e data
pre vi a men te de fi ni dos.

§ 2º O sor te io será aber to ao pú bli co, ga ran ti da
sua am pla di vul ga ção.

Art. 32. É as se gu ra do ao tor ce dor o res sar ci-
men to dos va lo res pa gos pelo in gres so em face da
au sên cia do lo sa de isen ção ou im par ci a li da de do ár -
bi tro ou de seus au xi li a res.

§ 1º Res pon dem so li da ri a men te com o ár bi tro
ou seus au xi li a res a en ti da de e os di ri gen tes res pon-
sá ve is por sua es ca la ção.

§ 2º A res pon sa bi li da de de que tra ta este ar ti go
es ten de-se aos de ma is pre ju í zos ca u sa dos ao tor ce-
dor em vir tu de da re a li za ção do even to es por ti vo.

CAPÍTULO IX
Da Re la ção com a Enti da de de 

Prá ti ca Des por ti va

Art. 33. Sem pre ju í zo do dis pos to nes ta lei, cada
en ti da de de prá ti ca des por ti va fará pu bli car do cu men-
to que con tem ple as di re tri zes bá si cas de seu re la ci o-
na men to com os tor ce do res, dis ci pli nan do, obri ga to ri-
a men te:

I – o aces so ao es tá dio e aos lo ca is de ven da
dos in gres sos;

II – me ca nis mos de trans pa rên cia fi nan ce i ra da
en ti da de, in clu si ve com dis po si ções re la ti vas à re a li-
za ção de au di to ri as in de pen den tes, ob ser va do o dis -
pos to no art. 46-A da Lei nº 9.615, de 1998; e

III – a co mu ni ca ção en tre o tor ce dor e a en ti da-
de de prá ti ca des por ti va.

Pa rá gra fo úni co. A co mu ni ca ção en tre o tor ce-
dor e a en ti da de de prá ti ca des por ti va de que tra ta o
in ci so III do ca put po de rá, den tre ou tras me di das,
ocor rer me di an te:

I – a ins ta la ção de uma ou vi do ria es tá vel;
II – a par ti ci pa ção de tor ce do res não-só ci os nos

ór gãos de de li be ra ção da en ti da de;
III – a cons ti tu i ção de um ór gão con sul ti vo for -

ma do por tor ce do res não-só ci os; ou
IV – re co nhe ci men to da fi gu ra do só cio-tor ce-

dor, com di re i tos mais res tri tos que os dos de ma is só -
ci os.

CAPÍTULO X
Da Jus ti ça Des por ti va

Art. 34. É di re i to do tor ce dor que os ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va, no exer cí cio de suas fun ções, ob -
ser vem os prin cí pi os da im pes so a li da de, da mo ra li da-
de, da ce le ri da de, da pu bli ci da de e da in de pen dên cia.

Art. 35. As de ci sões pro fe ri das pe los ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va de vem ser, em qual quer hi pó te se,
mo ti va das e ter a mes ma pu bli ci da de que as de ci sões
dos tri bu na is fe de ra is.

§ 1º Não cor rem em se gre do de jus ti ça os pro -
ces sos em cur so pe ran te a Jus ti ça Des por ti va.

§ 2º As de ci sões de que tra ta o ca put se rão dis-
po ni bi li za das no sí tio de que tra ta o § 1º do art. 3º
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Art. 36. Os re cur sos in ter pos tos no âm bi to da
Jus ti ça Des por ti va não te rão efe i to sus pen si vo.

Art. 37. É as se gu ra do ao tor ce dor o res sar ci-
men to dos va lo res pa gos pelo in gres so em face da
inob ser vân cia do lo sa do dis pos to no art. 34 pe los
mem bros que com põem os ór gãos da Jus ti ça Des-
por ti va.

§ 1º A en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra
do man do de jogo po de rá ple i te ar o res sar ci men to de
que tra ta este ar ti go em nome dos tor ce do res.

§ 2º Na hi pó te se do § 1º, a en ti da de de prá ti ca
des por ti va será, após o res sar ci men to, res pon sá vel
pela res ti tu i ção dos va lo res ao tor ce dor.

§ 3º São nu las as de ci sões pro fe ri das que não
ob ser va rem o dis pos to nos arts. 34, 35 e 36.

Art. 38. Equi pa ram-se a fun ci o ná rio pú bli co,
para os fins do dis pos to no De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, os mem bros
que com põem os ór gãos da Jus ti ça Des por ti va.

Art. 39. As en ti da des de prá ti ca des por ti va po -
de rão, na for ma da Lei nº 9.307, de 23 de se tem bro de 
1996, va ler-se de ar bi tra gem para fa zer cum prir o re -
gu la men to da com pe ti ção.

§ 1º A su je i ção ao ju í zo ar bi tral em com pe ti ções
es por ti vas será con di ci o na da à ce le bra ção de com -
pro mis so ar bi tral por to dos os par ti ci pan tes pre vi a-
men te ao seu iní cio.

§ 2º A nu li da de de sen ten ça ar bi tral pro fe ri da
com base nes te ar ti go, nas hi pó te ses pre vis tas na Lei
nº 9.307, de 1996, será apre ci a da na for ma dos §§ 1º
e 2º do art. 217 da Cons ti tu i ção.

CAPÍTULO XI
Do Fi nan ci a men to do Des por to

Art. 40. Sem pre ju í zo de ou tros re qui si tos pre vis-
tos em lei, as en ti da des de ad mi nis tra ção do des por-
to, as li gas e as en ti da des de prá ti ca des por ti va, para
ob ter fi nan ci a men to de ins ti tu i ções pú bli cas de ve rão:

I  – re a li zar to dos os atos ne ces sá ri os para per -
mi tir a iden ti fi ca ção exa ta de sua si tu a ção fi nan ce i ra;

II  – apre sen tar pla no de res ga te e pla no de in -
ves ti men to;

III  – ga ran tir a in de pen dên cia de seus con se-
lhos de fis ca li za ção e ad mi nis tra ção, quan do hou ver;

IV  – ado tar for ma em pre sa ri al e mo de lo pro fis-
si o nal e trans pa ren te; e

V  – ela bo rar e pu bli car suas de mons tra ções fi -
nan ce i ras na for ma de fi ni da pela Lei nº 6.404, de 15
de de zem bro de 1976, após te rem sido au di ta das por
au di to res in de pen den tes de vi da men te re gis tra dos na
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os.

§ 1º Os re cur sos do fi nan ci a men to vol ta dos à
im ple men ta ção do pla no de res ga te se rão uti li za dos:

II  – pri o ri ta ri a men te, para qui ta ção de dé bi tos
fis ca is e tra ba lhis tas; e

II  – sub si di a ri a men te, para cons tru ção ou re for-
ma de es tá dio com a fi na li da de de aten der a cri té ri os
de se gu ran ça e con for to do tor ce dor.

§ 2º Na hi pó te se do in ci so II do § 1º, a en ti da de
de prá ti ca des por ti va de ve rá apre sen tar à ins ti tu i ção
fi nan ci a do ra o or ça men to das obras pre ten di das.

CAPÍTULO XII
Das Pe na li da des

Art. 41. Sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to, a liga
ou a en ti da de de prá ti ca des por ti va que vi o lar, ou de
qual quer for ma con cor rer para a vi o la ção do dis pos to
nes ta lei in ci di rá nas se guin tes san ções:

I – des ti tu i ção com pul só ria dos seus di ri gen tes,
na hi pó te se de vi o la ção dos arts. 62, 11, 15, 17, 21, 40 
e dos in ci sos I e II dos arts. 12 e 14;

II – sus pen são de seis me ses dos seus di ri gen-
tes, por vi o la ção dos dis po si ti vos des ta Lei não re fe ri-
dos no in ci so I;

III – im pe di men to de go zar de qual quer be ne fí-
cio fis cal em âm bi to fe de ral; e

IV – sus pen são, por seis me ses dos re pas ses
de re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra ção di re ta
e in di re ta, sem pre ju í zo do dis pos to no art. 18 da Lei
nº 9.61 5, de 1998.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra tam os in ci sos I e II
do ca put des te ar ti go se rão sem pre:

I – o pre si den te da en ti da de, ou aque le que lhe
faça as ve zes; e

II – o di ri gen te que pra ti cou a in fra ção, ain da que 
por omis são.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir mul tas em ra zão do des -
cum pri men to do dis pos to nes ta lei.

Art. 42. A de fe sa dos in te res ses e di re i tos dos
tor ce do res em ju í zo ob ser va rá, no que cou ber, a mes -
ma dis ci pli na da de fe sa dos con su mi do res em ju í zo
de que tra ta o Tí tu lo III da Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 43. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor, e,
com a fi na li da de de fis ca li zar o cum pri men to do dis -
pos to nes ta lei, po de rão:

I – cons ti tu ir ór gão es pe ci a li za do de de fe sa do
tor ce dor; ou

II – atri bu ir a pro mo ção e de fe sa do tor ce dor aos 
ór gãos de de fe sa do con su mi dor.
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CAPÍTULO XIII
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 44. O CNE pro mo ve rá, no pra zo de seis me -
ses con ta dos da pu bli ca ção des ta lei, a ade qua ção do 
Có di go de Jus ti ça Des por ti va ao dis pos to na Lei nº
9.615, de 1998, nes ta lei e em seus res pec ti vos re gu-
la men tos.

Art. 45. Esta lei apli ca-se ape nas ao des por to
pro fis si o nal.

Art. 46. O dis pos to nos arts. 20, 23 e 33 en tra rá
em vi gor após seis me ses da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 47. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca 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.

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

SEÇÃO II
Da Res pon sa bi li da de pelo Fato do 

Pro du to e do Ser vi ço

Art. 12. O fa bri can te, o pro du tor, o cons tru tor,
na ci o nal ou es tran ge i ro, e o im por ta dor res pon dem,
in de pen den te men te da exis tên cia de cul pa, pela re -
pa ra ção dos da nos ca u sa dos aos con su mi do res por
de fe i tos de cor ren tes de pro je to, fa bri ca ção, cons tru-
ção, mon ta gem, fór mu las, ma ni pu la ção, apre sen ta-
ção ou acon di ci o na men to de seus pro du tos, bem
como por in for ma ções in su fi ci en tes ou ina de qua das
so bre sua uti li za ção e ris cos.

§ 1º O pro du to é de fe i tu o so quan do não ofe re ce
a se gu ran ça que dele le gi ti ma men te se es pe ra, le-
van do-se em con si de ra ção as cir cuns tân ci as re le van-
tes, en tre as qua is:

I – sua apre sen ta ção;
II – o uso e os ris cos que ra zo a vel men te dele se

es pe ram;
III – a épo ca em que foi co lo ca do em cir cu la ção.
§ 2º O pro du to não é con si de ra do de fe i tu o so

pelo fato de ou tro de me lhor qua li da de ter sido co lo ca-
do no mer ca do.

§ 3º O fa bri can te, o cons tru tor, o pro du tor ou im -
por ta dor só não será res pon sa bi li za do quan do pro-
var:

I – que não co lo cou o pro du to no mer ca do;
II – que, em bo ra haja co lo ca do o pro du to no

mer ca do, o de fe i to ine xis te;

III – a cul pa ex clu si va do con su mi dor ou de ter -
ce i ro.

Art. 13. O co mer ci an te é igual men te res pon sá-
vel, nos ter mos do ar ti go an te ri or, quan do:

– o fa bri can te, o cons tru tor, o pro du tor ou o im -
por ta dor não pu de rem ser iden ti fi ca dos;

II – o pro du to for for ne ci do sem iden ti fi ca ção cla -
ra do seu fa bri can te, pro du tor, cons tru tor ou im por ta-
dor;

III – não con ser var ade qua da men te os pro du tos
pe re cí ve is.

Pa rá gra fo úni co. Aque le que efe ti var o pa ga-
men to ao pre ju di ca do po de rá exer cer o di re i to de re -
gres so con tra os de ma is res pon sá ve is, se gun do sua
par ti ci pa ção na ca u sa ção do even to da no so.

Art. 14. O for ne ce dor de ser vi ços res pon de, in -
de pen den te men te da exis tên cia de cul pa, pela re pa-
ra ção dos da nos ca u sa dos aos con su mi do res por de -
fe i tos re la ti vos à pres ta ção dos ser vi ços, bem como
por in for ma ções in su fi ci en tes ou ina de qua das so bre
sua fru i ção e ris cos.

§ 1º O ser vi ço é de fe i tu o so quan do não for ne ce
a se gu ran ça que o con su mi dor dele pode es pe rar, le -
van do-se em con si de ra ção as cir cuns tân ci as re le van-
tes, en tre as qua is:

I – o modo de seu for ne ci men to;
II – o re sul ta do e os ris cos que ra zo a vel men te

dele se es pe ram;
III – a épo ca em que foi for ne ci do.
§ 2º O ser vi ço não é con si de ra do de fe i tu o so

pela ado ção de no vas téc ni cas.
§ 3º O for ne ce dor de ser vi ços só não será res -

pon sa bi li za do quan do pro var:
I – que, ten do pres ta do o ser vi ço, o de fe i to ine -

xis te;
II – a cul pa ex clu si va do con su mi dor ou de ter ce-

i ro.
§ 4º A res pon sa bi li da de pes so al dos pro fis si o-

na is li be ra is será apu ra da me di an te a ve ri fi ca ção de
cul pa.

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

TÍTULO III
Da De fe sa do Con su mi dor em Ju í zo

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 81. A de fe sa dos in te res ses e di re i tos dos
con su mi do res e das ví ti mas po de rá ser exer ci da em
ju í zo in di vi du al men te, ou a tí tu lo co le ti vo.
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Pa rá gra fo úni co. A de fe sa co le ti va será exer ci da
quan do se tra tar de:

I – in te res ses ou di re i tos di fu sos, as sim en ten di-
dos, para efe i tos des te có di go, os tran sin di vi du a is, de
na tu re za in di vi sí vel, de que se jam ti tu la res pes so as
in de ter mi na das e li ga das por cir cuns tân ci as de fato;

II – in te res ses ou di re i tos co le ti vos, as sim en ten-
di dos, para efe i tos des te có di go, os tran sin di vi du a is,
de na tu re za in di vi sí vel de que seja ti tu lar gru po, ca te-
go ria ou clas se de pes so as li ga das en tre si ou com a
par te con trá ria por uma re la ção ju rí di ca base:

III – in te res ses ou di re i tos in di vi du a is ho mo gê-
ne os, as sim en ten di dos os de cor ren tes de ori gem co -
mum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, pa rá gra fo úni co,
são le gi ti ma dos con cor ren te men te: (Re da ção dada
pela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

I – o Mi nis té rio Pú bli co,
II – a União, os Esta dos, os Mu ni cí pi os e o Dis tri-

to Fe de ral;
III – as en ti da des e ór gãos da Admi nis tra ção Pú -

bli ca, di re ta ou in di re ta, ain da que sem per so na li da de
ju rí di ca, es pe ci fi ca men te des ti na dos à de fe sa dos in -
te res ses e di re i tos pro te gi dos por este có di go;

IV – as as so ci a ções le gal men te cons ti tu í das há
pelo me nos um ano e que in clu am en tre seus fins ins -
ti tu ci o na is a de fe sa dos in te res ses e di re i tos pro te gi-
dos por este có di go, dis pen sa da a au to ri za ção as-
sem ble ar.

§ 1º O re qui si to da pré-cons ti tu i ção pode ser dis -
pen sa do pelo juiz, nas ações pre vis tas nos arts. 91 e
se guin tes, 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.

§ 2º (Ve ta do).
§ 3º (Ve ta do).
Art. 83. Para a de fe sa dos di re i tos e in te res ses

pro te gi dos por este có di go são ad mis sí ve is to das as
es pé ci es de ações ca pa zes de pro pi ci ar sua ade qua-
da e efe ti va tu te la.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 84. Na ação que te nha por ob je to o cum pri-

men to da obri ga ção de fa zer ou não fa zer, o juiz con -
ce de rá a tu te la es pe cí 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 do adim ple men to.

§ 1º A con ver são da obri ga ção em per das e da -
nos so men te será ad mis sí vel se por elas op tar o au tor
ou se im pos sí vel a tu te la es pe cí fi ca ou a ob ten ção do
re sul ta do prá ti co cor res pon den te.

§ 2º A in de ni za ção por per das e da nos se fará
sem pre ju í zo da mul ta (art. 287, do Có di go de Pro ces-
so Ci vil).

§ 3º 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 lí 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, ci ta do o réu.

§ 4º O juiz po de rá, na hi pó te se do § 3º ou na
sen ten ça, im por mul ta diá ria ao réu, in de pen den te-
men te de 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.

§ 5º Para a tu te la es pe cí fi ca ou para a ob ten ção
do re sul ta do prá ti co equi va len te, po de rá o juiz de ter-
mi nar as me di das ne ces sá ri as, tais como bus ca e
apre en são, re mo ção de co i sas e pes so as, des fa zi-
men to de obra, im pe di men to de ati vi da de no ci va,
além de re qui si ção de for ça po li ci al.

Art. 85. (Ve ta do).
Art. 86. (Ve ta do).
Art. 87. Nas ações co le ti vas de que tra ta este có -

di go 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 dos,
cus tas e des pe sas pro ces su a is.

Pa rá gra fo úni co. Em caso de li ti gân cia de má-fé,
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 em ho no rá ri os ad vo ca tí ci os e 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.

Art. 88. Na hi pó te se do art. 13, pa rá gra fo úni co
des te có di go, a ação de re gres so po de rá ser aju i za da
em pro ces so au tô no mo, fa cul ta da a pos si bi li da de de
pros se guir-se nos mes mos au tos, ve da da a de nun ci a-
ção da lide.

Art. 89. (Ve ta do).
Art. 90. Apli cam-se às ações pre vis tas nes te tí -

tu lo as nor mas do Có di go de Pro ces so Ci vil e da Lei
nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985, in clu si ve no que res -
pe i ta ao in qué ri to ci vil, na qui lo que não con tra ri ar
suas dis po si ções ci vil, na qui lo que não con tra ri ar
suas dis po si ções.

CAPÍTULO II
Das Ações Co le ti vas para a 

De fe sa de Inte res ses Indi vi du a is Ho mo gê ne os

Art. 91. Os le gi ti ma dos de que tra ta o art. 82 po -
de rão pro por, em nome pró prio e no in te res se das ví ti-
mas ou seus su ces so res, ação ci vil co le ti va de res-
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pon sa bi li da de pe los da nos in di vi du al men te so fri dos,
de acor do com o dis pos to nos ar ti gos se guin tes. (Re -
da ção dada pela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

Art. 92. O Mi nis té rio Pú bli co, se não aju i zar a
ação, atu a rá sem pre como fis cal da lei.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 93. Res sal va da a com pe tên cia da Jus ti ça

Fe de ral, é com pe ten te para a ca u sa a jus ti ça lo cal:
I – no foro do lu gar onde ocor reu ou deva ocor rer

o dano, quan do de âm bi to lo cal;
II – no foro da Ca pi tal do Esta do ou no do Dis tri to

Fe de ral, para os da nos de âm bi to na ci o nal ou re gi o-
nal, apli can do-se as re gras do Có di go de Pro ces so
Ci vil aos ca sos de com pe tên cia con cor ren te.

Art. 94. Pro pos ta a ação, será pu bli ca do edi tal
no ór gão ofi ci al, a fim de que os in te res sa dos pos sam
in ter vir no pro ces so como li tis con sor tes, sem pre ju í zo
de am pla di vul ga ção pe los me i os de co mu ni ca ção
so ci al por par te dos ór gãos de de fe sa do con su mi dor.

Art. 95. Em caso de pro ce dên cia do pe di do, a
con de na ção será ge né ri ca, fi xan do a res pon sa bi li da-
de do réu pe los da nos ca u sa dos.

Art. 96. (Ve ta do).
Art. 97. A li qui da ção e a exe cu ção de sen ten ça po -

de rão ser pro mo vi das pela ví ti ma e seus su ces so res, as -
sim como pe los le gi ti ma dos de que tra ta o art. 82.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do).
Art. 98. A exe cu ção po de rá ser co le ti va, sen do

pro mo vi da pe los le gi ti ma dos de que tra ta o art. 82,
abran gen do as vi ti mas cu jas in de ni za ções já ti ve ram
sido fi xa das em sen ten ça de li qui da ção, sem pre ju í zo
do aju i za men to de ou tras exe cu ções. (Re da ção dada
Dela Lei nº 9.008, de 21-3-1995)

§ 1º A exe cu ção co le ti va far-se-á com base em
cer ti dão das sen ten ças de li qui da ção, da qual de ve rá
cons tar a ocor rên cia ou não do trân si to em jul ga do.

§ 2º É com pe ten te para a exe cu ção o ju í zo:
I – da li qui da ção da sen ten ça ou da ação con de-

na tó ria, no caso de exe cu ção in di vi du al;
II – da ação con de na tó ria, quan do co le ti va a

exe cu ção.
Art. 99. Em caso de con cur so de cré di tos de cor-

ren tes de con de na ção pre vis ta na Lei nº 7.347, de 24
de ju lho de 1985 e de in de ni za ções pe los pre ju í zos in -
di vi du a is re sul tan tes do mes mo even to da no so, es tas
te rão pre fe rên cia no pa ga men to.

Pa rá gra fo úni co. Para efe i to do dis pos to nes te
ar ti go, a des ti na ção da im por tân cia re co lhi da ao fun -
do cri a do pela Lei nº 7.347 de 24 de ju lho de 1985, fi -
ca rá sus ta da en quan to pen den tes de de ci são de se -
gun do grau as ações de in de ni za ção pe los da nos in -

di vi du a is, sal vo na hi pó te se de o pa tri mô nio do de ve-
dor ser ma ni fes ta men te su fi ci en te para res pon der
pela in te gra li da de das dí vi das.

Art. 100. De cor ri do o pra zo de um ano sem ha bi-
li ta ção de in te res sa dos em nú me ro com pa tí vel com a
gra vi da de do dano, po de rão os le gi ti ma dos do art. 82
pro mo ver a li qui da ção e exe cu ção da in de ni za ção de -
vi da.

Pa rá gra fo úni co. O pro du to da in de ni za ção de vi-
da re ver te rá para o fun do cri a do pela Lei nº 7.347, de
24 de ju lho de 1985.

CAPÍTULO III
Das Ações de Res pon sa bi li da de do
 For ne ce dor de Pro du tos e Ser vi ços

Art. 101. Na ação de res pon sa bi li da de ci vil do
for ne ce dor de pro du tos e ser vi ços, sem pre ju í zo do
dis pos to nos Ca pí tu los I e II des te tí tu lo, se rão ob ser-
va das as se guin tes nor mas:

I – a ação pode ser pro pos ta no do mi cí lio do au tor;
II – o réu que hou ver con tra ta do se gu ro de res -

pon sa bi li da de po de rá cha mar ao pro ces so o se gu ra-
dor, ve da da a in te gra ção do con tra di tó rio pelo Insti tu-
to de Res se gu ros do Bra sil. Nes ta hi pó te se, a sen ten-
ça que jul gar pro ce den te o pe di do con de na rá o réu
nos ter mos do art. 80 do Có di go de Pro ces so Ci vil. Se
o réu hou ver sido de cla ra do fa li do, o sín di co será in ti-
ma do a in for mar a exis tên cia de se gu ro de res pon sa-
bi li da de, fa cul tan do-se, em caso afir ma ti vo, o aju i za-
men to de ação de in de ni za ção di re ta men te con tra o
se gu ra dor, ve da da a de nun ci a ção da lide ao Insti tu to
de Res se gu ros do Bra sil e dis pen sa do o li tis con sór cio
obri ga tó rio com este.

Art. 102. Os le gi ti ma dos a agir na for ma des te
có di go po de rão pro por ação vi san do com pe lir o Po -
der Pú bli co com pe ten te a pro i bir, em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, a pro du ção, di vul ga ção dis tri bu i ção ou ven -
da, ou a de ter mi nar a al te ra ção na com po si ção, es tru-
tu ra, fór mu la ou acon di ci o na men to de pro du to, cujo
uso ou con su mo re gu lar se re ve le no ci vo ou pe ri go so
à sa ú de pú bli ca e à in co lu mi da de pes so al.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º (Ve ta do).

CAPÍTULO IV
Da Co i sa Jul ga da

Art. 103. Nas ações co le ti vas de que tra ta este
có di go, a sen ten ça fará co i sa jul ga da:

I – erga om nes, 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,
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com idên ti co fun da men to va len do-se de nova pro va,
na hi pó te se do in ci so I do pa rá gra fo úni co do art. 81;

II – ul tra par tes, mas li mi ta da men te ao gru po,
ca te go ria ou clas se, sal vo im pro ce dên cia por in su fi-
ciên cia de pro vas, nos ter mos do in ci so an te ri or,
quan do se tra tar da hi pó te se pre vis ta no in ci so II do
pa rá gra fo úni co do art. 81;

III – erga om nes, ape nas no caso de pro ce dên-
cia do pe di do, para be ne fi ci ar to das as ví ti mas e seus
su ces so res, na hi pó te se do in ci so III do pa rá gra fo úni -
co do art. 81.

§ 1º Os efe i tos da co i sa jul ga da pre vis tos nos in -
ci sos I e II não pre ju di ca rão in te res ses e di re i tos in di-
vi du a is dos in te gran tes da co le ti vi da de, do gru po, ca -
te go ria ou clas se.

§ 2º Na hi pó te se pre vis ta no in ci so III, em caso de
im pro ce dên cia do pe di do, os in te res sa dos que não ti ve-
rem in ter vin do no pro ces so como li tis con sor tes po de rão
pro por ação de in de ni za ção a tí tu lo in di vi du al.

§ 3º Os efe i tos da co i sa jul ga da de que cu i da o
art. 16, com bi na do com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 
de ju lho de 1985, não pre ju di ca rão as ações de in de-
ni za ção por da nos pes so al men te so fri dos, pro pos tas
in di vi du al men te ou na for ma pre vis ta nes te có di go,
mas, se pro ce den te o pe di do, be ne fi ci a rão as ví ti mas
e seus su ces so res, que po de rão pro ce der à li qui da-
ção e à exe cu ção, nos ter mos dos arts. 96 a 99.

§ 4º Apli ca-se o dis pos to no pa rá gra fo an te ri or à
sen ten ça pe nal con de na tó ria.

Art. 104. As ações co le ti vas, pre vis tas nos in ci-
sos I e II e do pa rá gra fo úni co do art. 81, não in du zem
li tis pen dên cia para as ações in di vi du a is, mas os efe i-
tos da co i sa jul ga da erga om nes ou ul tra par tes a que 
alu dem os in ci sos li e III do ar ti go an te ri or não be ne fi-
ci a rão os au to res das ações in di vi du a is, se não for re -
que ri da sua sus pen são no pra zo de trin ta dias, a con -
tar da ciên cia nos au tos do aju i za men to da ação co le-
ti va.

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

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998 

Insti tui nor mas ge ra is so bre des por-
to e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 18. So men te se rão be ne fi ci a das com isen -
ções fis ca is e re pas ses de re cur sos pú bli cos fe de ra-
is da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, nos ter mos do
in ci so II do art. 217 da Cons ti tu i ção Fe de ral, as en ti-
da des do Sis te ma Na ci o nal do Des por to que:

I – pos su í rem vi a bi li da de e au to no mia fi nan ce i-
ras;

II – apre sen ta rem ma ni fes ta ção fa vo rá vel do
Co mi tê Olím pi co Bra si le i ro – COB ou do Co mi tê Pa ra-
o lím pi co Bra si le i ro, nos ca sos de suas fi li a das e vin -
cu la das;

III – aten dam aos de ma is re qui si tos es ta be le ci-
dos em lei;

IV – es ti ve rem qui tes com suas obri ga ções fis -
ca is e tra ba lhis tas.

Pa rá gra fo úni co. A ve ri fi ca ção do cum pri men to
das exi gên ci as con ti das nos in ci sos I a IV des te ar ti go
será de res pon sa bi li da de do INDESP. (Re da ção dada 
nela Lei nº 9.981, de 14-7-2000).

....................................................................................
Art. 20. As en ti da des de prá ti ca des por ti va par ti-

ci pan tes de com pe ti ções do Sis te ma Na ci o nal do Des -
por to po de rão or ga ni zar li gas re gi o na is ou na ci o na is.

§ 1º (VETADO)
§ 2º As en ti da des de prá ti ca des por ti va que or -

ga ni za rem li gas, na for ma do ca put des te ar ti go, co -
mu ni ca rão a cri a ção des tas às en ti da des na ci o na is
de ad mi nis tra ção do des por to das res pec ti vas mo da-
li da des.

§ 3º As li gas in te gra rão os sis te mas das en ti da-
des na ci o na is de ad mi nis tra ção do des por to que in-
clu í rem suas com pe ti ções nos res pec ti vos ca len dá ri-
os anu a is de even tos ofi ci a is.

§ 4º Na hi pó te se pre vis ta no ca put des te ar ti go,
é fa cul ta do às en ti da des de prá ti ca des por ti va par ti ci-
pa rem, tam bém, de cam pe o na tos nas en ti da des de
ad mi nis tra ção do des por to a que es ti ve rem fi li a das.

§ 5º É ve da da qual quer in ter ven ção das en ti da-
des de ad mi nis tra ção do des por to nas li gas que se
man ti ve rem in de pen den tes.

....................................................................................
Art. 46. A pre sen ça de atle ta de na ci o na li da de

es tran ge i ra, com vis to tem po rá rio de tra ba lho pre vis to
no in ci so V do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 de agos to
de 1980, como in te gran te da equi pe de com pe ti ção
da en ti da de de prá ti ca des por ti va, ca rac te ri za para os 
ter mos des ta lei, a prá ti ca des por ti va pro fis si o nal, tor -
nan do obri ga tó rio o en qua dra men to pre vis to no ca put
do art. 27.

§ 1º É ve da da a par ti ci pa ção de atle ta de na ci o-
na li da de es tran ge i ra como in te gran te de equi pe de
com pe ti ção de en ti da de de prá ti ca des por ti va na ci o-
nal nos cam pe o na tos ofi ci a is, quan do o vis to de tra -
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ba lho tem po rá rio ex pe di do pelo Mi nis té rio do Tra ba-
lho re ca ir no in ci so III do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19
de agos to de 1980.

§ 2º A en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to
será obri ga da a exi gir da en ti da de de prá ti ca des por ti-
va o com pro van te do vis to de tra ba lho do atle ta de na -
ci o na li da de es tran ge i ra for ne ci do pelo Mi nis té rio do
Tra ba lho, sob pena de can ce la men to da ins cri ção
des por ti va.

“Art. 46-A. As en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to e as de prá ti ca des por ti va en vol vi das em
qua is quer com pe ti ções de atle tas pro fis si o na is, in de-
pen den te men te da for ma ju rí di ca ado ta da, com ou
sem fi na li da de lu cra ti va, são obri ga das a ela bo rar e
pu bli car as de mons tra ções con tá be is e ba lan ços pa -
tri mo ni a is, de cada exer cí cio, de vi da men te au di ta dos
por au di to ria in de pen den te. (Vide Me di da Pro vi só ria
nº 39, de 14-6-2002)

Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo da apli ca ção das
pe na li da des pre vis tas na le gis la ção tri bu tá ria, tra ba-
lhis ta, pre vi den ciá ria, cam bi al, e das con se qüen tes
res pon sa bi li da des ci vil e pe nal, a in frin gên cia a este
ar ti go im pli ca rá:

I – para as en ti da des de ad mi nis tra ção do des -
por to, a ine le gi bi li da de, por dez anos, de seus di ri gen-
tes para o de sem pe nho de car gos ou fun ções ele ti vas
ou de li vre no me a ção, em qua is quer das en ti da des ou
ór gãos re fe ri dos no pa rá gra fo úni co do art. 13 des ta lei;

II – para as en ti da des de prá ti ca des por ti va, a
ine le gi bi li da de, por cin co anos, de seus di ri gen tes
para car gos ou fun ções ele ti vas ou de li vre no me a ção
em qual quer en ti da de ou em pre sa di re ta ou in di re ta-
men te vin cu la da às com pe ti ções pro fis si o na is da res -
pec ti va mo da li da de des por ti va.” (NR)

CAPÍTULO VI
Da Ordem Des por ti va

Art. 47. No âm bi to de suas atri bu i ções, os Co mi-
tês Olím pi co e Pa ra o lím pi co Bra si le i ros e as en ti da-
des na ci o na is de ad mi nis tra ção do des por to têm
com pe tên cia para de ci dir, de ofí cio ou quan do lhes fo -
rem sub me ti das pe los seus fi li a dos, as ques tões re la-
ti vas ao cum pri men to das nor mas e re gras de prá ti ca
des por ti va.

Art. 89. Em cam pe o na tos ou tor ne i os re gu la res
com mais de uma di vi são, as en ti da des de ad mi nis tra-
ção do des por to de ter mi na rão em seus re gu la men tos
o prin cí pio do aces so e do des cen so, ob ser va do sem -
pre o cri té rio téc ni co.

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

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, de Assun tos So ci a is e de
Edu ca ção.)

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 o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, 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 será apre ci a da si mul ta ne a men te pe -
las Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
de Assun tos So ci a is, e de Edu ca ção, po den do so-
men te re ce ber emen das pe ran te a pri me i ra Co mis-
são pelo pra zo úni co de cin co dias úte is, de acor do
com o art. 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 (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OF.GLPMDB Nº 34/2003

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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 o re ma ne ja men to do Lí der do PMDB para
a su plên cia da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru -
tu ra – CI, em vaga exis ten te, e a in di ca ção do Se na-
dor Val mir Ama ral para a ti tu la ri da de em mi nha subs -
ti tu i ção, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

CI

Ti tu lar Su plen te
Ger son Ca ma ta Mão San ta
Amir Lan do Luiz Otá vio
Val dir Ra upp Pe dro Si mon
Val mir Ama ral Re nan Ca lhe i ros
Gil ber to Mes tri nho
José Ma ra nhão

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. – Re nan Ca lhe i-
ros, Lí der do PMDB.
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OF. GLPMDB Nº 35/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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 o re ma ne ja men to do Se na dor Val mir
Ama ral para a su plên cia da Co mis são de Fis ca li za-
ção e Con tro le – CFC, em vaga an te ri or men te ocu pa-
da pelo Se na dor João Alber to Sou za e este, em subs -
ti tu i ção ao pri me i ro na ti tu la ri da de da re fe ri da Co mis-
são, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res Su plen tes
Ney Su as su na Val mir Ama ral
Luiz Otá vio Gil ber to Mes tri nho
Ger son Ca ma ta
João Alber to Sou za

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia vo tos de es ti ma e con si de ra ção. – Re nan Ca -
lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 36/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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 o des li ga men to do Se na dor Val mir Ama -
ral, como ti tu lar, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal – CRE.

Apro ve i to o en se jo para re no var a Vos sa Exce -
lên cia vo tos de es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Re-
nan Ca lhe i ros Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ex pe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF. GLPMDB Nº 38/2003

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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 do Se na dor Tião Vi a na, como
mem bro ti tu lar, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal – CRE, em vaga ce di da pelo
PMDB. – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia de sig na o Se na dor Tião Vi a na para in te grar,
como ti tu lar, a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, nos ter mos do ofí cio do Lí der do
PMDB que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

OF.GLPMDB Nº 39/2003

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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 da Se na do ra Íris de Ara ú jo,
como ti tu lar, nas Co mis sões de Assun tos So ci a is e
Edu ca ção e como su plen te, nas Co mis sões de
Assun tos Eco nô mi cos, e Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, em subs ti tu i ção ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

Re no vo, na opor tu ni da de, 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 (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 47, DE 2003

Re que i ro, 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, se jam pres ta das, pelo
Exmo. Sr. Mi nis tro Luiz Gus hi ken, as se -
guin tes in for ma ções so bre as ati vi da des
da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al de
Go ver no e Ges tão Estra té gi ca:

1. quan tas e qua is em pre sas pu bli ci tá ri as fo ram
con tra ta das pelo Go ver no Fe de ral?

2. qual o va lor dos con tra tos com cada em pre sa,
qual a du ra ção dos con tra tos e que ati vi da des se rão
ob je to de di vul ga ção, por em pre sa e por con tra to?

3. que em pre sa fará a di vul ga ção do pro je to
Fome Zero, a que cus to e por quan to tem po?

4. qual o mon tan te de re cur sos pre vis tos para
pu bli ci da de do Go ver no no ano de 2003?

Jus ti fi ca ção

A ne ces si da de de dis por de in for ma ções que
pos sam tor nar trans pa ren te, jun to à so ci e da de, os
gas tos com pu bli ci da de e di vul ga ção do Go ver no Fe -
de ral im põe-se ao Con gres so Na ci o nal, para que pos -
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sa efe ti va men te exer cer, pe ran te a so ci e da de, o seu
pa pel fis ca li za dor das ações e gas tos do go ver no,
con for me de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu
art. 49, X. Tal ne ces si da de se tor na mais pre men te
num mo men to em que o go ver no im põe à so ci e da de
um re gi me de con ten ção de gas tos, para pa ga men to
de ju ros e amor ti za ção de di vi das go ver na men ta is,
en quan to efe tua gas tos com pu bli ci da de, re duz apli -
ca ções na área so ci al e anun cia, como pri o ri da de
den tre os pro gra mas so ci a is, o Fome Zero.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Alme i da Lima.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 48, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, 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, se jam pres ta das,
pelo Exmº Sr. Se cre tá rio Espe ci al de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co e So ci al, Mi nis tro Tar so Gen ro, as se -
guin tes in for ma ções re fe ren tes ao Con se lho de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al:

1. do or ça men to pre vis to para este ano, qual o
mon tan te des ti na do ao ple no fun ci o na men to do Con -
se lho, dis cri mi na do por ações pre vis tas e me tas a al -
can çar?

2. qual o qua dro de pes so al, téc ni co e de apo io,
for ma de con tra ta ção e va lor de re mu ne ra ção?

3. qual a pre vi são de des pe sas com áre as se to-
ri a is e lo gís ti cas de ins ta la ções e ma te ri a is?

4. qual a pre vi são de gas tos com pas sa gens e
tras la dos dos mem bros do Con se lho, bem como de
su plen tes, as ses so res e se cre tá ri os, as sim como
des pe sas com hos pe da gem e ali men ta ção?

5. qual a pre vi são de re cur sos para pa ga men to
de au xí lio-mo ra dia de pes so al e qual o va lor uni tá rio
des sa des pe sa?

Jus ti fi ca ção

A ne ces si da de de dis por de in for ma ções que
pos sam to mar trans pa ren te, jun to à so ci e da de, os
gas tos do Go ver no Fe de ral im põe-se ao Con gres so
Na ci o nal, para que pos sa efe ti va men te exer cer, pe-
ran te a so ci e da de, o seu pa pel fis ca li za dor das ações
e gas tos do go ver no, con for me de ter mi na a Cons ti tu i-
ção Fe de ral, em seu art. 49, X. Tal ne ces si da de se tor-
na mais pre men te num mo men to em que o go ver no
de ter mi na à so ci e da de um re gi me de con ten ção de
gas tos, para pa ga men to de ju ros e amor ti za ção de dí -
vi das go ver na men ta is, en quan to efe tua cor tes or ça-

men tá ri os em pro gra mas so ci a is. Me di an te as in for-
ma ções so li ci ta das, o Se na do po de rá exer cer me lhor
sua fun ção fis ca li za do ra, de pos se de da dos so bre o
fun ci o na men to e ações do re cen te men te cri a do Con -
se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, bem
como para ava li a ra re la ção en tre os cus tos e os re sul-
ta dos des sas ações.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Alme i da Lima.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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. 213 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 49, DE 2003

Re quer a con vo ca ção de Ses são
Espe ci al con jun ta do Se na do Fe de ral e
da Câ ma ra dos De pu ta dos em ho me na-
gem ao Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do Art. 199 do Re gi-

men to Inter no, com bi na do com o Art. 53 do Re gi men to
Co mum, re a li za ção de Ses são Espe ci al, con jun ta ( Câ -
ma ra e Se na do) no dia 12 de mar ço de 2003, às 10ho -
ras, para Co me mo ra ção do Dia Inter na ci o nal da Mu lher,
que trans cor re anu al men te, no dia 8 de mar ço.

Sala das Ses sões, 26  de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Serys Slhes sa ren ko – Se na dor(a) Ana Jú -
lia Ca re pa – Se na dor(a) Ide li Sal vath – Se na dor(a)
Pa trí cia Sa ba ja – Se na dor(a) Fá ti ma Cle u de – Se-
na dor(a) He lo i sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido vai a pu bli ca ção.

A Pre si dên cia, após con sul ta à Câ ma ra dos De -
pu ta dos, con vo ca ses são so le ne con jun ta a re a li-
zar-se no pró xi mo dia 12 de mar ço, às 11 ho ras, no
Ple ná rio do Se na do Fe de ral, des ti na da a co me mo rar
o “Dia Inter na ci o nal da Mu lher”, em aten di men to aos
re que ri men tos das Srªs De pu ta das Jan di ra Feg ha li e
Iara Ber nar di e das Srªs Se na do ras Serys Slhes sa-
ren ko, Ana Jú lia Ca re pa e Ide li Sal vat ti, Pa trí cia Sa bo-
ya Go mes, Fá ti ma Cle i de e He lo í sa He le na.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro a mi nha ins cri ção
para uma co mu ni ca ção ina diá vel an tes da Ordem do
Dia, tal vez em se gun do lu gar. Não sei se a Se na do ra
Ide li Sal vat ti já ha via so li ci ta do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in ta-
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, tam bém que ro me ins -
cre ver 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 (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, na for ma
re gi men tal, re que i ro a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel nes ta ses são.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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 (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor De mós te nes
Tor res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor De mós te-
nes Tor res, V. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res: “Não há nada me nos co nhe ci do
do que aqui lo que todo mun do deve sa ber, a lei!”
(Bal zac)

A qüin qua gé si ma se gun da Le gis la tu ra vai in-
gres sar nos Ana is do Con gres so Na ci o nal pela por ta
da fren te da His tó ria. Te mos os me i os para trans for-
mar o Bra sil em uma Na ção ven ce do ra e a opor tu ni-
da de de fazê-lo em nome da ma i or con sa gra ção po -
pu lar que um pre si den te já ob te ve nes te País. Os óbi -

ces têm ex ten são ama zô ni ca e o Se na do não pode
ser con ver ti do nem em um con fes si o ná rio, para que o
per dão seja ob ti do, nem em uma la van de ria pú bli ca,
onde acu sa ções re cí pro cas ten tam im pe dir o iní cio do 
gran de de ba te na ci o nal que pode nos re ti rar da con di-
ção hu mi lhan te de eter no País do fu tu ro e ins cre-
ver-nos, fi nal men te, não mais en tre as pro mes sas
não cum pri das, mas, sim, no aus pi ci o so ter re no do
de sen vol vi men to, da dis tri bu i ção me lho ra da das nos -
sas ri que zas e no re i no da paz so ci al. As di fi cul da des
são con tem po râ ne as e cabe a nós tra zer a lan ter na
para a proa e mi rar ho ri zon tes pró xi mos.

A exem plo do gran de Pre si den te Jus ce li no Ku bits-
chek, que tam bém foi Se na dor por meu Esta do, ve nho
para cá mu ni do de in ten ções al ta ne i ras, cen tra do na de -
fe sa de Go iás e con vic to de que pro pug na rei pela gran -
de za de um Bra sil li vre de pre con ce i tos, le ga lis ta, pro bo
e jus to. Enva i de ço-me de hoje con vi ver com mu i tos que
até en tão me ins pi ra vam, me in flu en ci a vam e que me
aju da ram a fa zer des ta Na ção um re fe ren ci al po si ti vo
mun do afo ra. Tra go no meu co ra ção mu i to or gu lho de
per ten cer a mais alta Cor te do Par la men to bra si le i ro e
re pre sen tar o Esta do de Go iás.

O Se na do dos gran des vul tos, do me di a dor das
mais sa li en tes ques tões e re po si tó rio da fé na ci o nal
pode per fe i ta men te ser re vi vi do. A His tó ria tes te mu-
nha que nos mo men tos em que o País pa re cia ca mi-
nhar para o im pon de rá vel cou be a esta Casa a mis -
são exem plar de cor ri gir ru mos e con fe rir a ne ces sá-
ria se re ni da de. O País só so bre vi veu às sis te má ti cas
cri ses por que se an co rou no Se na do como um de
seus guar diões.

Na aber tu ra des ta le gis la tu ra, o Exce len tís si mo
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da
Sil va de mons trou per cep ção do ris co que cor re o País 
de que bra da es ta bi li da de eco nô mi ca, cuja con quis ta
de man dou enor mes sa cri fí ci os. É cla ro que a mis são
do Pre si den te Lula é bas tan te one ro sa, mas sua ciên -
cia não é ho di er na, uma vez que a dura es tra da já era
cer ta e sa bi da por oca sião da ba ta lha ele i to ral. Assim, 
a exu ma ção do Bra sil pre té ri to é mera re tó ri ca de
quem ape nas ten ta exi mir-se da cons tru ção que se
avi zi nha.

As ur nas fo ram ab so lu ta men te con tun den tes
com a clas se po lí ti ca bra si le i ra; re ve la ram um an se io
ge ne ra li za do de es pe ran ça, cu mu la do com um prag -
ma tis mo que não to le ra mais a ilu são do Bra sil que
está sem pre por che gar, por acon te cer, por re a li zar…

Já não se ad mi te mais o Bra sil iner te na sala de
es pe ra das gran des na ções, amar gan do os re ve ses
do ter ce i ro mun do e con su min do as re ser vas de pa -
ciên cia, qua se que es go ta das a cada re gis tro con tá-
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bil, onde se cons ta ta a mal ver sa ção e o en go do. Ge -
ne ro so como é, o povo bra si le i ro “do mi nou seu asco”
e mais uma vez mu niu-se de con fi an ça ao in di car a
de mo cra cia como a úni ca al ter na ti va ca paz de hon rar
a nos sa vo ca ção de gran de za. Não po de mos de cep-
ci o ná-lo. Lá fora, 170 mi lhões de bra si le i ros aguar dam
com an si e da de uma res pos ta do Con gres so Na ci o-
nal. Não po de mos pas sar para a his tó ria como os ho -
mens que apa ga ram o fogo rou ba do por Pro me teu.

Des de 1993, por oca sião da Re vi são Cons ti tu ci-
o nal, o Bra sil vem ten tan do pro mo ver a cons tru ção de 
um es ta tu to ju rí di co dig no dos seus de se jos e ne ces-
si da des. Avan ços fo ram ex pe ri men ta dos des de en-
tão, mas é pre ci so re co nhe cer que po de ría mos ter
an da do com mais ce le ri da de. Per de mos tem po pre ci-
o so, pos ter ga mos so lu ções anun ci a das e re nun ci a-
mos a opor tu ni da des es pe ci a is. Em boa par te, as re -
for mas não sa í ram dos es ca ni nhos da re tó ri ca por que
fo ram obs tru í das pelo amar gor ra di cal dos que se re -
cu sa ram a dis cu tir a mo der ni za ção do Bra sil, em bo ra
seja for ço so re co nhe cer que do ra van te a pri va ti za ção
e a re gu la men ta ção dos ser vi ços es sen ci a is de vam
se re a li zar com ma i or ju í zo e me nos aço da men to.

Vejo com mu i to oti mis mo o Par ti do do Pre si den-
te da Re pú bli ca cla mar pe las ca u sas às qua is ele vi -
rou as cos tas quan do o Par ti do da Fren te Li be ral as
de fen dia. Tra ta-se de al te ra ção sa dia de com por ta-
men to, apa ren te ato de ma tu ri da de po lí ti ca e de-
mons tra ção no bre de hu mil da de. Que bom que as sim
seja! Como sa li en ta a sa be do ria do pen sa men to chi -
nês: “Não in te res sa a cor do gato, o im por tan te é que
ele pe gue o rato”.

Nun ca hou ve am bi en te ins ti tu ci o nal mais fa vo-
rá vel à re a li za ção das re for mas. Exis te dis po si ção
cla ra do Po der Exe cu ti vo, cons ciên cia po lí ti ca do
Con gres so Na ci o nal e von ta de po pu lar para exe cu-
tá-las. Mas há um im pe ra ti vo a se con si de rar. Por
mais ele va dos que se jam os pro pó si tos do Go ver no
Fe de ral ao ins ta lar o Con se lho de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al, é pre ci so que fi que es tre me de
dú vi das que o foro le gí ti mo e ade qua do para se dis cu-
tir as al te ra ções le gis la ti vas é o Par la men to. Se rão ex -
tre ma men te te me rá ri as qua is quer ten ta ti vas de sub -
tra ir as prer ro ga ti vas con fe ri das a De pu ta dos Fe de ra-
is e Se na do res.

Há um te mor jus ti fi cá vel de que, sob o man to da
no men cla tu ra de um pac to so ci al, o Con gres so des lo-
que-se do cen tro da ne go ci a ção po lí ti ca para se tor -
nar mera ins tân cia ho mo lo ga tó ria das in ten ções pa la-
ci a nas. Esta Casa, mes mo nos mo men tos de ex ce-
ção, não pra ti cou o exer cí cio da cur va tu ra da co lu na
dor sal. E, cer ta men te, sob a es ta bi li da de de mo crá ti-

ca, não é opor tu no fazê-lo. O Con se lho pode su ge rir
po lí ti cas, mas per ten ce ao Par la men to a res pon sa bi li-
da de in de cli ná vel de le gis lar. O pro pa la do “Con se-
lhão” tem le gi ti mi da de de ri va da do Che fe do Po der
Exe cu ti vo. Enquan to que a con gres su al é ori gi ná ria,
ema na da so be ra nia po pu lar e se as sen ta na nor ma li-
da de das ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor De mós te nes Tor res, per mi te-me V. Exª um
apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – V. Exª
tem ra zão ao afir mar, de for ma en fá ti ca, que esta
Casa e a Câ ma ra dos De pu ta dos – o Con gres so Na -
ci o nal – são o am bi en te ade qua do, o foro le gí ti mo
para dis cus são de to dos os pro ble mas do País. Aqui,
no bre Se na dor, V. Exª, que ina u gu ra nes ta Casa a sua 
ati vi da de par la men tar, ha ve rá de en con trar solo fér til
para a sua par ti ci pa ção bas tan te ati va – es pe ra mos –
na dis cus são e na bus ca de so lu ção dos gra ves pro -
ble mas que afli gem ain da a po pu la ção bra si le i ra, de
um País di ver so, de um País que se pro põe plu ral,
mas que en fren ta um dis tan ci a men to mu i to gran de
en tre ações e de se jos de sua di ver si fi ca da po pu la-
ção, as cha ma das dis tân ci as re gi o na is. V. Exª re pre-
sen ta o Esta do onde nas ci, que é hoje uma eco no mia
pu jan te, um Esta do em fran co de sen vol vi men to, Go -
iás. Não vai lon ge o tem po em que Go iás era um dos
mu i tos Esta dos le ga dos ao os tra cis mo, ao es que ci-
men to, sua po pu la ção de i xa da ao aban do no nes te
País ain da jo vem, que co me mo ra os seus 500 anos,
mas 400 dos qua is pra ti ca men te vi vi dos na re gião li -
to râ nea. Foi pre ci so que um es ta dis ta, que se gu ra-
men te ja ma is será es que ci do pelo povo bra si le i ro, te -
nha dado essa gran de sa cu di da no País, in te ri o ri zan-
do o seu cen tro de ci só rio e fa zen do que Esta dos
como Go iás, esse cen tro-nor te do Bra sil, pas sas sem
a exis tir. Foi uma ver da de i ra re vo lu ção so ci al e eco nô-
mi ca que ex pe ri men tou essa re gião com o Dis tri to Fe -
de ral aqui ins ta la do e que pro pi ci ou in clu si ve o nas ci-
men to do Esta do de To can tins, que tam bém bus cou
cor ri gir essa dis tor ção enor me. Em ple no sé cu lo XXI,
ve mos po pu la ções em con di ções so ci a is ex tre ma-
men te di fe ren tes e di ver gen tes. Estou se gu ro, Se na-
dor De mós te nes Tor res, de que ha ve re mos de con tri-
bu ir, V. Exª, nos sos no bres Pa res e eu, na dis cus são
de di ver sos pro ble mas que se rão co lo ca dos aqui,
para en con trar mos a so lu ção tão as pi ra da, tão de se-
ja da pela po pu la ção bra si le i ra, no ta da men te aque la
ape na da pe las dis tor ções so ci a is e eco nô mi cas des te
País.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Fico gra to por suas pa la vras, no bi lís si mo Se na dor.
Agra de ço pela in ter ven ção de V. Exª.

Fa la va, en tão, so bre a nor ma li da de das ins ti tu i-
ções de mo crá ti cas.

De mo cra cia, aliás, que não pode ser ape nas um 
qua dro na pa re de. Assim como o Go ver no pas sa do
quis amor da çar as in ves ti ga ções do Mi nis té rio Pú bli-
co e o jul ga men to do Po der Ju di ciá rio por in ter mé dio
de uma lei car ti la gi no sa e di ri gi da à in ti mi da ção, quer,
ago ra, o novo es ta blish ment, ver gas tar todo o fun ci-
o na lis mo pú bli co fe de ral, que fica pri va do, a par tir de
uma cam pa nha “cala-boca”, de se ma ni fes tar até so -
bre atos co me zi nhos da Admi nis tra ção Pú bli ca.

O Se nhor Pre si den te pre ci sa lan çar mão do ex -
tra or di ná rio ca pi tal po lí ti co que de tém no mo men to
para não ce der às pres sões ate mo ri zan tes dos in te-
res ses. Não pode o Che fe da Na ção ad mi nis trar sob a 
re gên cia da tran si to ri e da de, do im pro vi so e das so lu-
ções me ra men te pa li a ti vas. De uma vez por to das
pre ci sa mos de i xar de ser o País das la men ta ções. As
re for mas de vem ser fe i tas com o âni mo de de fi ni ti vi-
da de para que o Bra sil ob te nha cres ci men to sus ten-
tá vel, jus ti ça so ci al, tran qüi li da de pú bli ca e vi si bi li da-
de de fu tu ro.

A re for ma tri bu tá ria está na trans ver sal do pró -
prio de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten tá vel do País. 
A ma té ria já foi lar ga men te dis cu ti da no Con gres so
Na ci o nal, há pa ra dig mas con vin cen tes para um sis te-
ma tri bu tá rio ade qua do, mas, in fe liz men te, o tema
não saiu do pa pel, con for me ates tou com pro pri e da de
o De pu ta do Del fim Net to, “por que foi tra ta da pelo Po -
der Exe cu ti vo como um fi lho en je i ta do”. A sa nha ar re-
ca da do ra da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os im -
pe diu a al te ra ção de um sis te ma que faz bem para a
sa ú de fi nan ce i ra de ad mi nis tra ções  que gas tam na
con tra mão da res pon sa bi li da de fis cal, mas faz mu i to
mal aos se to res pro du ti vos e ao con tri bu in te. O sis te-
ma atu al é com ple xo, iní quo, de alto cus to de exa ção,
ini be o cres ci men to eco nô mi co, en fra que ce a Fe de ra-
ção, di vi de mal o mon tan te ar re ca da do, além de ser
per ver so, ao dis tri bu ir, de for ma de si gual, a ele va da
car ga tri bu tá ria.

O Par ti do da Fren te Li be ral pre ten de uma re for-
ma tri bu tá ria am pla e pro fun da, que tra ga se gu ran ça
ju rí di ca, eli mi ne a cu mu la ti vi da de de im pos tos, de so-
ne re a pro du ção, alar gue a base ar re ca da do ra e di fi-
cul te a eva são fis cal. Esse é um ca pí tu lo das re for mas
em que to dos os en tes es ta ta is en vol vi dos te rão de
fa zer a con ta de di mi nu ir, por que as per das, no pri me-
i ro mo men to, se rão ine vi tá ve is. É pre ci so olhar adi an-
te e re co nhe cer que os ga nhos fu tu ros se rão re a is

com o novo sis te ma tri bu tá rio, pois ad vi rão do cres ci-
men to eco nô mi co. E que não ve nha o Po der Exe cu ti-
vo, mais uma vez, in ten tar ar re me do de re for ma para
a sa tis fa ção de in te res ses ime di a tos de ca i xa.

Se há um tema de cor ren te una ni mi da de nes te
País é o re co nhe ci men to de que o atu al sis te ma pre vi-
den ciá rio está à ban car ro ta. Os nú me ros os ci lam de
acor do com o ar gu men to. Ora, o dé fi cit anu al da Pre -
vi dên cia se ria de apro xi ma da men te R$70 bi lhões;
ora, não exis ti ria dé fi cit, mas, sim, ne gli gên cia do Po -
der Pú bli co em re co lher aos co fres a sua par te, en-
quan to que tam bém es ta ria des vi an do con si de rá vel
re ce i ta para ou tros se to res da Admi nis tra ção. A ame -
a ça con tra o Se tor Pú bli co é tão con tun den te, que, a
se rem ver da de i ros os cál cu los apre sen ta dos tan to
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so quan to
pelo Go ver no Lula, já ha ve ria um pas si vo atu a ri al da
Pre vi dên cia em tor no de R$600 bi lhões, sen do que
R$252 bi lhões es ta ri am na con ta de ve do ra dos Esta -
dos-mem bros. Se gun do es ses mes mos cál cu los, em
meu Esta do, Go iás, o pas si vo su pe ra ria os R$11 bi -
lhões, e há es ti ma ti va de que, a se man te rem as atu a-
is re gras, no ano de 2030, 53% da sua re ce i ta lí qui da
es ta ri am com pro me ti dos com o pa ga men to de pro-
ven tos aos ina ti vos, o que in vi a bi li za ria a ges tão do
Esta do a par tir de ago ra.

Ao che gar mos à ver da de, o fu tu ro re gi me da
Pre vi dên cia de ve rá ser úni co e igua li tá rio, var rer to-
das as ex cres cên ci as e res pe i tar a su pre ma cia cons -
ti tu ci o nal. O se tor pre vi den ciá rio pode de fla grar o pro -
ce di men to das re for mas, e se ria con ve ni en te ao País
que o pro ces so le gis la ti vo da ma té ria se en cer ras se
nes te ano e que não ins pi ras se a re for ma da re for ma
da qui a qua tro anos.

A re for ma do Po der Ju di ciá rio é ou tro te má rio
que me re ce a aten ção es pe ci al do Con gres so Na ci o-
nal e já está na pa u ta do Se na do. Em li nhas ge ra is,
são ina diá ve is as al te ra ções subs tan ci a is na pres ta-
ção ju ris di ci o nal, sem se pre ten der agra dar a quem
quer que seja. O que in te res sa é a ins ti tu i ção de uma
Jus ti ça de aces so uni ver sal, cé le re e de alta re so lu ti-
vi da de. Qu es tões como a ida de para a apo sen ta do ria
de ma gis tra dos são de so me nos im por tân cia e não
pas sam do exer cí cio ex pres so de um in to le rá vel sa -
bu jis mo. O ob je ti vo da re for ma é aten der ao in te res se
do ci da dão e não pra ti car o te mor re ve ren ci al às mis -
sões cor po ra ti vas. As de ci sões dos ju í zes de pri me i ro
grau têm de ser mais bem va lo ri za das, com a re du ção
de re cur sos in ter mi ná ve is, que, na ma i or par te das
ve zes, não pas sam de ex pe di en tes pro te la tó ri os. Os
jul ga dos re i te ra dos dos Tri bu na is Su pe ri o res, com
des ta que ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, de vem não
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só ser vir de re fe rên cia, como vin cu lar as ins tân ci as in -
fe ri o res, bem como se deve res trin gir ao má xi mo o
aces so ao pre tó rio ex cel so, para im pe dir que este se
trans for me no con va li da dor de ques tões mí ni mas,
como o jul ga men to da pro pri e da de de ani ma is do-
més ti cos. O Su pre mo é o es tuá rio onde de sá guam as
ques tões de ma i or gra vi da de da Na ção e não pode
pres tar-se a de ci dir li des en vol ven do “lu lus”.

Não foi ain da men ci o na da com a se ri e da de que
a si tu a ção exi ge, mas tão ur gen te e ne ces sá ria, como 
as de ma is al te ra ções le gis la ti vas, é a re for ma da tran -
qüi li da de pú bli ca. O Bra sil não pode con ti nu ar re fém
da de lin qüên cia. A sen sa ção de in se gu ran ça e im pu-
ni da de está cor ro en do as for ças da Na ção e a hon ra
do Esta do. Hoje, in fe liz men te, os ri go res per ver sos da 
vi o lên cia ma tam mais do que a Aids e a fome.

Há, no Bra sil, uma si tu a ção ge ne ra li za da de to -
le rân cia com a ile ga li da de. A pu ni ção é frá gil, e a lei é
le ni en te tan to para os cri mes de me nor po ten ci al
ofen si vo quan to para os he di on dos. Obser vem, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res: nes te País, há gu -
tu ral im pres são de que o cri me com pen sa e acen tu a-
do de sâ ni mo so ci al quan to à efi ciên cia do Esta do.
Cito exem plo co me zi nho: um ho mi ci da que pra ti cou o
cri me com re quin tes de cru el da de e que te nha sido
ape na do com 18 anos de re clu são cum pri rá, ado tan-
do-se a in ter pre ta ção li be ra li zan te do cha ma do Di re i-
to Pe nal Mí ni mo, ape nas três anos em re gi me fe cha-
do. Caso, du ran te o cum pri men to da pena, ve nha a
con fec ci o nar ar te sa na to com pa li to de pi co lé, terá a
pena di mi nu í da em mais um ter ço. Ou seja, foi sen ten-
ci a do a 18 anos, mas, após pou co mais de 24 me ses,
o con de na do es ta rá nas ruas pron to para de lin qüir
no va men te. De acor do com os in di ca do res do Sis te-
ma Pe ni ten ciá rio Na ci o nal, em mé dia, um as sal tan te
de ban cos aqui per ma ne ce pre so por ape nas sete
me ses, en quan to nos Esta dos Uni dos o pa drão é de
15 anos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Com mu i to pra zer, ouço V. Exª.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Qu e ro lou -
var o dis cur so de V. Exª, por que, na hora em que a so -
ci e da de bra si le i ra vê uma onda gi gan tes ca de vi o lên-
cia, fi ca mos a in da gar o por quê. No dis cur so de V.
Exª, está uma par te da ex pli ca ção, e, com cer te za, V.
Exª ain da abor da rá ou tros itens. Re al men te, no Bra -
sil, está va len do o se guin te di zer de um ad vo ga do,
que, no Rio de Ja ne i ro, foi mu i to cri ti ca do: “Se você ti -
ver al gum ini mi go, mate, por que eu o tiro da ca de ia

com mais fa ci li da de do que con si go um pro ces so con -
tra ele”. Essa pa re ce es tar sen do uma má xi ma. A lei,
além de len ta – e não por cul pa dos ju í zes, mas por -
que o Di re i to está ex tre ma men te pro ces su al –, está
sen do mu i to fle xi bi li za da. O tem po que se pas sa na
pe ni ten ciá ria é pou co, mas su fi ci en te para se fa zer
um cur so de pós-gra du a ção e se ob ter uma pro mo-
ção na ban di da gem. Às ve zes, en tra-se lá por um cri -
me me nor ou emo ci o nal, e se sai for ma do em se-
qües tro, em as sal to a ban co. As pe ni ten ciá ri as bra si-
le i ras se trans for ma ram em uni ver si da des do cri me.
Lou vo o dis cur so de V. Exª e me agre go a ele, por que
con cor do que pre ci sa mos re pen sar na nos sa Jus ti ça,
no nos so sis te ma pe ni ten ciá rio e, por que não di zer,
em todo o sis te ma que co í be essa onda de vi o lên cia.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Agra de ço a in ter ven ção de V. Exª, Se na dor Ney Su as-
su na.

O cri mi no so não teme a lei, o Esta do ou até
mes mo a pri va ção da li ber da de. De fi ni ti va men te, não
está em ques tão au men tar o quan tum da pena, mas
ga ran tir a cer te za da pu ni ção. A pro gres são do re gi-
me pe nal é uma das ins ti tu i ções ju rí di cas mais in de-
cen tes des te País. Sr. Pre si den te, é ver da de que a ca -
de ia não re cu pe ra o ban di do, mas in da go: as ruas o
re cu pe ram? Nin guém sai me lhor do que en trou na
pri são, por que lá re i nam a anar quia, a sub ver são da
or dem e o ócio, con for me ates tou o Se na dor Ney Su -
as su na.  É im pres cin dí vel a ado ção do tra ba lho obri -
ga tó rio e ade qua do à sua re cu pe ra ção, le van do o de -
lin qüen te a se sus ten tar, a man ter sua fa mí lia e in de-
ni zar a ví ti ma e seus her de i ros, con for me o caso. O
Sis te ma Pri si o nal Bra si le i ro está do mi na do por co-
man dos de tra fi can tes do ta dos de in co men su rá vel
ca pa ci da de fi nan ce i ra e acos tu ma dos a cor rom per e
chan ta ge ar as au to ri da des. O co mér cio ile gal de en -
tor pe cen tes mo vi men ta, no pla ne ta, cer ca de 500 bi -
lhões de dó la res por ano, mon tan te 25 ve zes ma i or do 
que o fa tu ra men to da Coca-Cola, que se pode com -
prar em qual quer bo te co de es qui na. No Bra sil, 40%
dos jo vens en tre 14 e 25 anos já ex pe ri men ta ram al -
gum tipo de en tor pe cen te, e, em 60% dos cri mes, há
o en vol vi men to di re to ou in di re to da dro ga.

A me lhor pro vi dên cia em ma té ria de se gu ran ça
pú bli ca ain da é a pre ven ção. Estou cer to de que a
edu ca ção é o ca mi nho se gu ro para ele var o Índi ce de
De sen vol vi men to Hu ma no do País e evi tar o ca mi nho
fá cil da cri mi na li da de e das dro gas. No Se na do, vou
lu tar para a ins ti tu i ção obri ga tó ria da es co la em tem -
po in te gral, em toda a rede pú bli ca de en si no. Po de-
mos ti rar o jo vem das mãos do tra fi can te e en tre gá-lo
aos cu i da dos do pro fes sor.
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Não bas tas se a fra gi li da de do sis te ma de pe na-
li za ção, che ga mos ao ab sur do de um ex-Mi nis tro da
Jus ti ça ad vo gar a tese de que os no mi na dos cri mes
do co la ri nho-bran co fos sem pu ni dos tão-so men te
com pe nas pe cu niá ri as, ex clu in do-se a pri va ção da li -
ber da de. Ora, dado o ca rá ter ge ral da lei, a mes ma
deve ser apli ca da a to dos, in de pen den te men te da
con di ção so ci al do in fra tor, sem qual quer tipo de pri vi-
lé gio. Se ria a con sa gra ção do dito po pu lar de que “a
ca de ia é fe i ta para po bre”.

No Bra sil, são epi dér mi cas as po lí ti cas de se gu-
ran ça pú bli ca, e, nor mal men te, o se tor so fre es pas mos
de con tro le da cri mi na li da de, pro vo ca dos por cri mes de
co mo ção na ci o nal. O País cla ma por um sis te ma na ci o-
nal de se gu ran ça pú bli ca com o com pa re ci men to de ci-
si vo da União. A cri a ção do Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca foi um avan ço. A ini ci a ti va é fru to do em -
pe nho de to dos os Se cre tá ri os es ta du a is do se tor que,
re u ni dos em meu Esta do em mar ço de 2000, ela bo ra-
ram a Car ta de Go iâ nia, re i vin di can do a par ti ci pa ção do
Go ver no Fe de ral no cus te io do Sis te ma. Os re cur sos
dis po ni bi li za dos pelo Fun do ain da são bas tan te tí mi dos
quan do ob ser va das as exi gên ci as re a is. Fa zer se gu ran-
ça pú bli ca im pli ca alto cus to ope ra ci o nal, exi ge in ves ti-
men tos per ma nen tes e os Esta dos não su por tam, so zi-
nhos, apor te de tal mon tan te. Mas po dem ter cer te za de 
que o re tor no é ime di a to.

A Re for ma da Tran qüi li da de Pú bli ca é tão ur gen-
te e fun da men tal como as de ma is e re fe re-se a um
ser vi ço pú bli co in de le gá vel, que é a pro te ção da so ci-
e da de, mas que há dé ca das vem sen do so ne ga do
dos bra si le i ros. O sis te ma de se gu ran ça pú bli ca des te
País está de te ri o ra do e cor rom pi do. Além da ba i xa
taxa de efi ciên cia das po lí ci as, in fe liz men te é ne ces-
sá rio re gis trar que o abu so de au to ri da de, a tor tu ra e
as fal ca tru as de todo gê ne ro são pra ti ca das no in te ri-
or das cor po ra ções ci vis e mi li ta res e nas ruas. Como
bem ob ser va o jor na lis ta Elio Gas pa ri, esta é uma he -
ran ça pér fi da dos go ver nos de chum bo, uma vez que
“a tor tu ra en ve ne nou a con du ta dos en car re ga dos da
se gu ran ça pú bli ca, des vir tu ou a ati vi da de dos mi li ta-
res da épo ca, e im pôs cons tran gi men tos, li mi tes e
fan ta si as aos pró pri os go ver nos di ta to ri a is”.

Por ou tro lado, há uma es ma ga do ra par ce la das
ins ti tu i ções po li ci a is em pe nha das em aten der o ci da-
dão com ur ba ni da de e de for ma ho nes ta. Qu an do as -
su mi a Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca de Go iás, co -
nhe ci ho mens e mu lhe res va lo ro sos, ca pa ci ta dos, ci -
en tes do de ver pú bli co, mas pra ti ca men te des ti tu í dos
do ins tru men tal ne ces sá rio para cum prir a mis são de
com ba ter o de li to. Re a li zei enor me es for ço para de-
vol ver a dig ni da de a es tes pro fis si o na is e esse foi um

dos ma i o res in ves ti men tos re a li za dos, pois a res pos-
ta em qua li da de do ser vi ço foi ins tan tâ nea.

(O Sr. Pre si den te Pa u lo Paim faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a V. Exª um pou co de to le rân cia,
para que eu pos sa con clu ir o dis cur so.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o mo de lo
po li ci al bra si le i ro as sen ta-se em ba ses equi vo ca das e 
pre ci sa ser re for ma do em pro fun di da de. Este País só
vai ter po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca de po is que uni fi-
car mos as po lí ci as. É uma to li ce ino mi na da ima gi nar
que o sis te ma pos sa fun ci o nar à al tu ra do in te res se
so ci al com duas cor po ra ções tra ba lhan do de for ma
di vor ci a da, com du a li da de de co man do, re mu ne ra ção
di fe ren ci a da, ide o lo gia di ver gen te e con ví vio con fli-
tan te. A uni fi ca ção das po lí ci as é im pres cin dí vel, e o
Se na do tem de as su mir o com pro mis so co ra jo so de
com por o con fli to de in te res se de ci vis e mi li ta res para 
a ins ti tu i ção de uma po lí cia úni ca.

Obser vem, Srªs e Srs. Se na do res, que o ci da-
dão bra si le i ro ca re ce de um ser vi ço de se gu ran ça no
mí ni mo de cen te, com uma po lí cia ágil, pre pa ra da
para o em pre go le gal da for ça, equi pa da para en fren-
tar a cri mi na li da de, tre i na da e re mu ne ra da à al tu ra da
ati vi da de de alto ris co. No Bra sil, o mé to do do tra ba-
lho po li ci al ain da per se gue a con fis são, quan do de ve-
ría mos pos su ir um sis te ma na ci o nal de in for ma ções
su fi ci en te para ge ren ci ar o que se cha ma de in te li gên-
cia da in ves ti ga ção. O cri me ope ra em es ca la in ter na-
ci o nal, em pre gan do as me lho res tec no lo gi as dis po ní-
ve is, mas no Bra sil as po lí ci as amar gam a ob so les-
cên cia.

O Se na do pode pro mo ver in ter ven ções fun da-
men ta is para a me lho ria da se gu ran ça do povo bra si-
le i ro. São pro vi dên ci as tes ta das com êxi to em pa í ses
de alto ín di ce de qua li da de de vida e que de ve ri am
ser ado ta das no Bra sil. A va lo ri za ção da fi an ça, a
ado ção da pri são tem po rá ria au to má ti ca e o es ta be-
le ci men to do con tra di tó rio, já no in qué ri to po li ci al,
além da uti li za ção de mu ni ções não-le ta is são al gu-
mas pro vi dên ci as que de ve ri am ser apre ci a das pelo
Par la men to.

Con for me cons ta tou o so ció lo go Luiz Edu ar do
So a res, hoje Se cre tá rio Na ci o nal de Se gu ran ça Pú -
bli ca, em seu li vro Meu Ca sa co de Ge ne ral, as es -
quer das bra si le i ras têm-se omi ti do na dis cus são da
se gu ran ça pú bli ca sob o ar gu men to de que por mais
“que se faça na área es pe cí fi ca da se gu ran ça, será
sem pre um en go do, por mais me ri tó ri as que se jam as 
in ten ções. Enquan to os gran des pro ble mas so ci a is e

02546 Quinta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



eco nô mi cos não fo rem re sol vi dos, tudo o que se fi zer,
em ma té ria de se gu ran ça pú bli ca, será o mes mo que
en xu gar gelo”. Con ti nua in da gan do o ilus tra do pro fes-
sor: “Se as es quer das pen sam as sim, o que fa rão, o
que têm fe i to quan do che gam ao po der? A pos tu ra
tra di ci o nal das es quer das sen do ne ga ti va, diz-nos o
que não fa zer; é omis sa so bre o que fa zer. Ado tar
uma po si ção ne ga ti va, de nun ci an do os er ros, ain da
que seja in su fi ci en te, fun ci o na quan do se está na
opo si ção. Mas é trá gi co quan do se está no po der”.

Obser vo, com mu i ta in tran qüi li da de, o pen sa-
men to cor ren te que vin cu la ab so lu ta cor res pon dên cia
en tre a po bre za e a cri mi na li da de. A ide o lo gia não só
com por ta ine fá vel equí vo co como tem ser vi do para
pos ter gar a so lu ção dos gra ves pro ble mas de se gu-
ran ça pú bli ca. É cla ro que a de gra da ção so ci al é um
dos in du to res da vi o lên cia, mas re du zir as suas com -
ple xas fa ces a uma úni ca re la ção de ca u sa li da de é
de plo rá vel mi ni ma lis mo. O País não pode es pe rar que 
o cres ci men to eco nô mi co, o ple no em pre go, a dis tri-
bu i ção de ren da e a igual da de so ci al se jam o sol es -
plen do ro so que vai nas cer ama nhã para ga ran tir a
tran qüi li da de pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
con ti nen te, o sub mun do pros pe ra por que exis te um
Esta do in fra tor. De acor do com le van ta men to do Ban -
co Mun di al, apro xi ma da men te 40% do Pro du to Inter -
no Bru to da Amé ri ca La ti na são des vi a dos em cor rup-
ção e no mau ge ren ci a men to dos re cur sos pú bli cos.
Va lho-me da sa be do ria de Pa dre Antô nio Vi e i ra: “Não
hei de pe dir pe din do, se não pro tes tan do e ar gu men-
tan do, pois essa é a li cen ça e li ber da de que tem quem 
não pede fa vor, mas jus ti ça”.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal vat ti, por per mu ta
com o Se na dor Alber to Sil va.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. 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, na tar de de
on tem, em bre ve co mu ni ca ção, re por tei-me à im por-
tân cia do pe di do de CPI, para o qual es ta mos co le tan-
do as si na tu ras, para in ves ti gar a eva são de dó la res
do nos so País. O as sun to é mu i to gra ve, o vo lu me de
re cur sos é as tro nô mi co, da or dem de US$ 30 bi lhões,
e to dos os in di ca do res são de mo ro si da de nas in ves-
ti ga ções e de im pu ni da de. Por tan to, o as sun to, do
meu pon to de vis ta, é da ma i or re le vân cia.

Du ran te a mi nha bre ve lo cu ção, re por tei-me
ape nas a tex tos pu bli ca dos pela im pren sa no fi nal de

se ma na, na re vis ta IstoÉ e na Fo lha de S.Pa u lo. Não 
in ven tei nada, não de cla rei nada, ape nas re pro du zi o
que ti nha sido ve i cu la do pe los ór gãos de co mu ni ca-
ção. No pe que no tre cho em que dei mi nha opi nião, foi
em de fe sa do Se na do e do Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen. Para que não pa i re ne nhu ma dú vi da, vou ler, nas
no tas ta qui grá fi cas do meu pro nun ci a men to de on-
tem, o que eu dis se:

Toda se ma na, es ta mos sen do sub si di-
a dos por no vos ele men tos, da dos e in for ma-
ções que ates tam a gra vi da de des sa ques-
tão e a ne ces si da de de o Se na do da Re pú-
bli ca im ple men tar in ves ti ga ções a res pe i to.

Já no ano pas sa do, o nome do Se na-
dor Jor ge Bor nha u sen foi aven ta do pela re-
vis ta Épo ca. Na oca sião, o Se na dor Jor ge
Bor nha u sen ob te ve um do cu men to do Pro-
cu ra dor Ge ral do Brin de i ro e ou tro do Ban co
do Bra sil ino cen tan do-o, mas no va men te a
ques tão vol ta a ser ci ta da.

Por tan to, em meu en ten di men to, não
há nada me lhor do que a ins ta la ção des sa
CPI para que pos sa mos ter aces so a to dos
os da dos e in for ma ções ne ces sá ri os, até
mes mo para que no mes de Se na do res não
se jam en vol vi dos e, de for ma in jus ta até, se -
jam re la ci o na dos.

Essa foi a mi nha opi nião.
Estra nhei, e mu i to, os ter mos do ofí cio do Se na-

dor Jor ge Bor nha u sen ao Pre si den te da Casa. No iní -
cio do ofí cio, S. Exª se di ri ge ao Pre si den te da Casa:

(...) em vir tu de do pro nun ci a men to da
Se na do ra Ide li Sal vat ti, de modo a res guar-
dar a ver da de di an te do fato de que tais afir -
ma ções, ain da que in ve rí di cas, ca u sam ex-
ten so dano à mi nha ima gem, hon ra e vida
pri va da, ele men tos in vi o lá ve is do ci da dão,
nos ter mos do art. 5º, X, da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca.

E ter mi na o ofí cio nos se guin tes ter mos:

Infor mo ain da a V. Exª que, caso a re-
fe ri da Se na do ra trans gri da no va men te o in-
ci so II do § 2º do art. 9º do Con se lho de Éti -
ca, so li ci ta rei a com pe ten te me di da dis ci pli-
nar pre vis ta na Re so lu ção nº 20, de 1993.

Por que es tou sen do ame a ça da? Não es tou en -
ten den do. Não sei o que trans gre di, para ser ame a ça-
da no caso de co me ter nova trans gres são. Não co me-
ti ne nhu ma ofen sa, ne nhum de sa ca to, con for me o ar -
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ti go do Re gi men to a que o Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen se re fe re.

Estou im bu í da des tes ob je ti vos: in ves ti gar a re -
mes sa le gal de bi lhões de dó la res, im pe dir a mo ro si-
da de na pu ni ção dos cul pa dos; re a ver os re cur sos
des vi a dos ao má xi mo pos sí vel, bus can do o re pa tri a-
men to des ses re cur sos. Isso é o im por tan te.

Por isso, peço mais uma vez o apo io de to dos os
Par ti dos. Acho que essa CPI é fun da men tal para os
des ti nos do nos so País. Assim, re a fir mo: que ro a as si-
na tu ra de to dos os Par ti dos, que ro a as si na tu ra do PFL,
que ro a as si na tu ra do Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

A nos sa pre o cu pa ção, na fala de on tem, foi mu i-
to di fe ren te da que la que pode ter sido le va da ao Se -
na dor Jor ge Bor nha u sen, ob je ti van do pre ser var o Se -
na do e os Se na do res.Não que ro des vi ar o as sun to.
Qu e ro con ti nu ar no que é im por tan te, que é in ves ti-
gar, pu nir e tra zer de vol ta os re cur sos para o País.

Ou tra ques tão me traz à tri bu na. Sou car na va-
les ca de pri me i ra hora. Ti rei mi nha pri me i ra fo to gra fia
fan ta si a da com me nos de oito me ses de ida de. Por
essa, ra zão, jul guei im por tan te vir à tri bu na e fa zer
essa re ve rên cia ao car na val, aos que fa zem car na val,
ao que sig ni fi ca o car na val na cul tu ra bra si le i ra.

Esta mos a pou cos dias das fes ti vi da des. Em
mu i tos lu ga res, elas já es tão “fer ven do”, como cos tu-
ma mos di zer. Na mi nha ci da de, na sex ta-fe i ra, já ti ve-
mos des fi le de blo cos e, no do min go, o “Zé Pe re i ra” –
o tra di ci o nal “Zé Pe re i ra” do Ri be i rão da Ilha, que ter -
mi na com o “joga n’água”, de po is do des fi le das fan ta-
si as. Isso está acon te cen do em mu i tos lu ga res do
Bra sil.

Nes te pro nun ci a men to, tra go ao Ple ná rio ele-
men tos para que, efe ti va men te, pos sa mos com pre-
en der a mag ni tu de do car na val e do sam ba na cons -
tru ção da bra si li da de, da cul tu ra e da iden ti da de na ci-
o nal. E aí peço aju da a uma bri lhan te pes qui sa do ra
do meu Esta do, Cris ti a na Tra mon te, que fez uma pes -
qui sa subs tan ci al so bre as es tra té gi as e a ação edu -
ca ti va das es co las de sam ba em Flo ri a nó po lis. Re pro-
du zo aqui al guns tre chos de seu li vro, Sam ba Con -
quis ta Pas sa gem:

O car na val é uma vi vên cia co ti di a na
para o bra si le i ro. Em to das as clas ses so ci a-
is, em to dos os mo men tos his tó ri cos do úl ti-
mo sé cu lo, anu al men te, re pe te-se sem pre o
rito do car na val. Jus ta men te por ser tão pró -
xi mo e tão co ti di a no é que o car na val apre -
sen ta ta ma nho fas cí nio: faz par te de nos sa
iden ti da de, de nos sa fa mí lia, nos sa me mó-
ria, do nos so pre sen te e, cer ta men te, terá

lu gar no fu tu ro. No Bra sil, ga nha pre sen ça
des ta ca da como o tra ço ma i or da iden ti da de
cul tu ral do país. “O país do car na val”, en tre-
tan to, apre sen ta uma es sên cia sob a capa
da apa rên cia pú bli ca do des fi le.

Des ven dar as re la ções, os sig ni fi ca-
dos, as es tru tu ras, os pro ta go nis tas, os va-
lo res e a his tó ria, é fa lar mu i to do Bra sil e
seus ato res fun da men ta is no pro ces so de
cons tru ção so ci al (...) o car na val bra si le i ro,
lon ge de iden ti fi car-se com ma ni fes ta ções
fol cló ri cas, que re pe tem a tra di ção, re cria-se
con ti nu a men te re sul ta do de com bi na ções
de fa to res di fe ren ci a dos, ao mes mo tem po
em que in flui e trans for ma es tas re la ções.
(...)

(...) As es co las de sam ba re pre sen tam
a mais ori gi nal e bela cri a ção ar tís ti ca do
car na val bra si le i ro, por sua vez, con si de ra do
o mais im por tan te do mun do. Mas além da
ori gi na li da de e da be le za, a es co la de sam -
ba é, ain da hoje, a ex pres são má xi ma do
viés fun da men tal da for ma ção da cul tu ra e
do pen sa men to na ci o nal: a cul tu ra ne gra, de 
ori gem afri ca na. (...)

(...) a tra je tó ria das es co las de sam ba
no Bra sil: é a his tó ria da cons tru ção da he -
ge mo nia cul tu ral no País, pro mo vi da por
aque les que há cem anos eram es cra vos.
Como su pe ra ram a opres são e de se nha ram
o per fil da bra si li da de, eis o que in tri ga e
fas ci na.

Evi den te men te, a his tó ria da cons tru-
ção da he ge mo nia das ca ma das po pu la res
de ori gem ne gra no car na val é uma his tó ria
de con fli tos, em ba tes e acor dos que se in-
ter pe ne tram e se trans for mam mu tu a men te.
É um ca le i dos có pio de múl ti plas fa ce tas e
di men sões que ora con vi vem, ora se an ta-
go ni zam e que ge ram o mo vi men to de cons -
tru ção da cul tu ra como di men são hu ma na
fun da men tal. E não po de ria ser di fe ren te se
le var mos em con ta a com ple xi da de da re a li-
da de.

A es co la de sam ba é uma prá ti ca cul -
tu ral, que pro ces sa e or ga ni za as re la ções
so ci a is, eco nô mi cas e po lí ti cas da par ce la
que aí con vi ve no con ven ci o na men to que
nós de no mi na mos de mun do do sam ba.
Sua prá ti ca de sen ca de ia um pro ces so pe-
da gó gi co fun da men tal para as po pu la ções
que, em tor no da es co la de sam ba, vi vem,
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se or ga ni zam, cri am, se re la ci o nam, ela bo-
ram arte e re a li zam cul tu ra.

É esse o con tex to que tra go para este ple ná rio
na tar de de hoje, Se na dor que exer ce a Pre si dên cia,
Pa u lo Paim, pri me i ro ne gro na his tó ria do Se na do a
es tar sen ta do nes ta ca de i ra tão im por tan te para to-
dos nós.

Essa é a ver da de i ra guer ri lha cul tu ral ao lon go
de toda his tó ria da cons tru ção da re sis tên cia no
nos so País, para que pu dés se mos ter, na ma ni fes-
ta ção do car na val, esse em ble má ti co das clas ses
mar gi na li za das, das clas ses afas ta das do ce ná rio.
Assim, po dem en trar, con tra por-se, im por-se e fa-
zer com que algo que ti nha um viés cul tu ral eu ro peu
dos en tru dos, dos cor sos, seja uma ma ni fes ta ção
que tem ago ra o co man do da ori gem afri ca na den -
tro do nos so País.

Te mos, nes te pro nun ci a men to, o ob je ti vo de
mar car o car na val. Cons tru iu-se, ao lon go des sa his -
tó ria de re sis tên cia cul tu ral, exa ta men te a obri ga ção
da bra si li da de, da afir ma ção da nos sa iden ti da de cul -
tu ral, da nos sa iden ti da de na ci o nal. Aque les que re -
sis ti ram ao lon go do tem po fi ze ram com que a sua
cul tu ra pu des se ser va lo ri za da e res pe i ta da na cul tu ra
afro. Tra ta-se de algo re le van te, im por tan te, para ter -
mos aqui, no nos so Bra sil, essa iden ti da de e ser mos
cha ma dos de “país do car na val”.

Ao cha mar mos de “país do car na val”, es ta mos
re co nhe cen do a im por tân cia e o pa pel fun da men tal
dos afro des cen den tes, aque les que fo ram tra zi dos da 
Áfri ca à for ça para cons tru ir a eco no mia no nos so
País.

Re gis tro ain da o que afir ma Nel son Wer neck
So dré:

O sam ba é um exem plo. Sen do no
Bra sil tá ti ca de re sis tên cia cul tu ral, seu mo-
vi men to não pode en tre tan to ser en ten di do
como uma sim ples prá ti ca de con tra ri e da de
do po der, como o aves so da cul tu ra do mi-
nan te. Pen sar des ta ma ne i ra se ria, na re a li-
da de, de du zir o sam ba da cul tu ra do mi nan-
te. Sen do um dis cur so tá ti co de re sis tên cia
no in te ri or do cam po ide o ló gi co... per pas sa-
do por am bi güi da des, avan ços e re cu os, ca -
rac te rís ti cos de todo dis cur so des sa or dem
– o sam ba é, ao mes mo tem po, um mo vi-
men to de con ti nu i da de e afir ma ção de va lo-
res cul tu ra is ne gros.

Gos ta ria ain da de re gis trar uma ou tra afir ma ção
mu i to im por tan te:

Atra vés do tem po, a do mi nan te eu ro-
péia do car na val bra si le i ro ce deu o pas so à
do mi nan te afri ca na. Assim, a bra si li da de da
fes ta, o que a tor na re co nhe ci da pe los na ci-
o na is como au ten ti ca men te sua, o que a
iden ti fi ca aos olhos e aos ou vi dos dos es-
tran ge i ros é a mis tu ra afro-eu ro péia, mas
em que o ele men to cul tu ral de co man do é o
afri ca no, o que, por um lado, rit ma e dá co -
lo ri do à exe cu ção e, por um ou tro lado, se
ex clu í do, faz a fes ta per der a sua per so na li-
da de pró pria.  Essa é uma ver da de i ra in ver-
são da pi râ mi de so ci al. Na es co la de sam-
ba, os tra ços eu ro pe us do des fi le são a
base e os tra ços afri ca nos de fi nem e co-
man dam a fes ta.

Essa é a im por tân cia, Se na dor Pa u lo Paim, do
Car na val para a cons tru ção his tó ri co-cul tu ral e o pa -
pel im por tan tís si mo que to das es sas ma ni fes ta ções,
nas suas mais di ver sas for mas, que têm na es co la de
sam ba o seu pon to alto, re pre sen tam para a cons tru-
ção da bra si li da de, da iden ti da de cul tu ral em nos so
país.

Gos ta ria de, ao fi nal, com tudo isso, com essa
vi são de Car na val que fiz ques tão de tra zer para a tri -
bu na, fa zer uma re ve rên cia por meio de um ges to mu -
i to sim ples – quem é do sam ba sabe o que vou fa zer
aqui, sabe da im por tân cia do ato que vou fa zer aqui.
Este ges to é a for ma pela qual, nas es co las de sam -
ba, re ve ren ci a mos a ve lha-guar da, a tra di ção, a re sis-
tên cia: é o ges to sim bó li co de be i jar a ban de i ra da es -
co la, é um ges to de re ve rên cia.

Estou tra zen do para esta ses são a ban de i ra da
mi nha es co la. Des fi lo na Emba i xa da Copa Lor de, em
Flo ri a nó po lis. Tra go para esta tri bu na a ban de i ra da
mi nha es co la e que ro, nes te be i jo, nes te ges to re ve-
ren ci al que vou exe cu tar, sa u dar as mi nhas es co las
co ir mãs: a Pro te gi dos da Prin ce sa, a Uni dos da Co lo-
ni nha e a Con su la do do Sam ba, que são as qua tro
es co las tra di ci o na is de Flo ri a nó po lis.

Qu e ro tam bém, nes te ato, re ve ren ci ar to das
as es co las de sam ba do Bra sil, to dos os afo xés, to -
dos os ma ra ca tus, to dos os blo cos de fre vo, to das
as ma ni fes ta ções cul tu ra is di ver si fi ca das do Car na-
val bra si le i ro, por que fo ram elas to das que fi ze ram
com que o Bra sil ti ves se essa di ver si da de cul tu ral e
res pe i tas se a cul tu ra de uma par ce la tão sig ni fi ca ti-
va e tão mar can te para a eco no mia, para a ques tão
po lí ti ca e so ci al do nos so País, que são os afro des-
cen den tes.
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A mi nha es co la tem uma mú si ca, que é mu i to
bo ni ta. Des cul pem-me se eu de sa fi nar; ela diz as sim
(can tan do):

Quem vem lá, 
De ama re lo, ver me lho e bran co,
Le van tan do a po e i ra do chão?
É a Copa Lor de do Mor ro da Ca i xa
Que vem sam ban do com sa tis fa ção,
Can tan do com har mo nia
A sua lin da me lo dia.

Axé, paz e luz nes te car na val. O povo bra si le i-
ro é mu i to es pe ci al!

Mu i to obri ga da.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Meus cum -

pri men tos, Se na do ra Ide li Sal vat ti. Como V. Exª co lo-
cou mu i to bem, que esse be i jo se es ten da, em nome
da de mo cra cia, a to das as es co las do nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio por vin te mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, a Ban ca da do PSDB, faz uma su ges-
tão à Pre si dên cia e à Mesa do Se na do no sen ti do de
que se re ú nam, no es pa ço de tem po mais bre ve pos -
sí vel, os lí de res par ti dá ri os to dos para ver mos como
se co la bo ra para a ex tin ção do im pas se exis ten te em
re la ção à pa u ta. O nos so in te res se é ver ma té ri as vo -
ta das. A ban ca da se sen te cons tran gi da com o fato de 
a si tu a ção ain da per sis tir no mo men to em que es ta-
mos che gan do a esse re ces so do pe río do car na va-
les co – fes ta po pu lar que res pe i ta mos.

A ban ca da pre ten de, de pre fe rên cia, exer ci tar
as suas crí ti cas e a sua par ti ci pa ção, vo tan do ma té ri-
as. Even tu al men te, usa re mos o ar ti fí cio de mo crá ti co
e par la men tar da obs tru ção – quan do for essa a de -
ter mi na ção tá ti co-es tra té gi ca do par ti do –, mas, no
es sen ci al, nos so com pro mis so é com a vo ta ção. Por -
tan to, que re mos vo tar e aju dar para que os im pas ses
se jam re sol vi dos. Essa é uma po si ção, Sr. Pre si den te.

Te mos ou tro dado. O De cre to nº 4.594, de 13 de
fe ve re i ro de 2003, teve seu pra zo de ven ci men to pror -
ro ga do de ma ne i ra mu i ta tí mi da: se não me en ga no,
até o dia 7 de mar ço pró xi mo. Por tan to, o pró prio re -
ces so do pe río do car na va les co não per mi ti rá que
essa pror ro ga ção seja útil de fato. O re fe ri do de cre to
ex tin gue os con vê ni os re la ti vos a obras que não te-
nham sido ini ci a das até o úl ti mo dia de va li da de do
mes mo.

Para o PSDB, a ma té ria en cer ra mu i ta gra vi da-
de por al gu mas ra zões. Uma de las é que gera de sem-
pre go, o que pre ju di ca em pre sas e em pre ga dos por
não co la bo rar para a ele va ção do nú me ro de em pre-
gos no país. A se gun da ra zão é que atin ge um pro je to
de alto al can ce so ci al, o Pro je to Alvo ra da, no seu cer-
ne. Isso, para nós do PSDB, é par ti cu lar men te sig ni fi-
ca ti vo, é par ti cu lar men te em ble má ti co, é par ti cu lar-
men te sim bó li co.

Enten de mos, ain da, que fica mu i to di fí cil para o
Go ver no, num pra zo de tem po cur to, con tro lar efe ti va-
men te o que foi ou não foi ini ci a do do pon to de vis ta
de obras pú bli cas. Ain da que res tri to ao que es ti ves se
cla ra men te sob a di re ção do Go ver no Fe de ral, ain da
as sim, di fi cil men te ele po de ria açam bar car a com pre-
en são das cin co mil e tan tas pre fe i tu ras do Bra sil.

Te mos, ain da, uma ou tra pon de ra ção a fa zer e,
em se gui da, di ri gir-me-ei aos lí de res da base go ver-
nis ta da Casa para dis cu tir mos isso. Sou be que on -
tem hou ve en ten di men to pré vio en tre os de pu ta dos
Alber to Gold man e Ri car do Bar ros com o Lí der do
Go ver no na Co mis são de Orça men to,  De pu ta do Sér -
gio Mi ran da, que se te ria pron ti fi ca do a fa zer dé mar-
ches jun to ao Go ver no no sen ti do de es ten der esse
pra zo – a idéia do De pu ta do Sér gio Mi ran da, pelo que 
fui in for ma do, se ria de se es ten der esse pra zo por
trin ta dias. 

Enten de mos que trin ta dias é mu i to pou co, que
ses sen ta dias é o pra zo mais jus to para os mu ni cí pi os
e para to dos  que es tão en vol vi dos nis so: em pre ga-
dos, em pre ga do res e Go ver no. Faço uma úl ti ma ob -
ser va ção: o Go ver no tem, de ma ne i ra  até lou vá vel,
ado ta do a po si ção de se dis por a cum prir com pro mis-
sos ex ter nos. É bom que cum pra os seus com pro mis-
sos in ter nos tam bém e esse é um com pro mis so in ter-
no mu i to cla ro: é que bra de con tra to, é que bra de pa -
la vra em pe nha da – isso en vol ve um acor do fe i to no fi -
nal do ano pas sa do com o Par la men to in te i ro e não é
uma boa for ma, por tan to, de nos re la ci o nar mos o
Exe cu ti vo se re la ci o na com o Le gis la ti vo.

Te mos mu i ta von ta de de man ter o ní vel mais
ele va do de re la ci o na men to, mas sem pre co bra re mos
que as pa la vras em pe nha das se jam cum pri das, que
os acor dos se jam hon ra dos e que a nor ma li da de pre -
va le ça so bre a anor ma li da de. E esse de cre to, para
mim, sig ni fi ca uma anor ma li da de. Na hi pó te se im pro-
ba bi lís si ma de não ha ver a sen si bi li za ção do Go ver no
– e du vi do que ela não ocor ra -, tra ta rei de en trar com
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, em nome da mi nha
Ban ca da, para sus tar esse pro je to com mu i ta ur gên-
cia. Mas cre io no va lor do diá lo go, no va lor da pa la vra
e do con ven ci men to para que che gue mos a algo que
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é, sem dú vi da al gu ma, uma no bre des ti na ção do Par -
la men to: a de jun tar von ta des.

Sr. Pre si den te, es tou apre sen tan do, igual men te,
pro je to de lei que sub me te as agên ci as re gu la do ras
ao con tro le do Con gres so, nos mes mos mol des do
que acon te ce com a Agên cia Bra si le i ra de Infor ma-
ções – ABIN, só que, ao in vés de ser a Co mis são de
Re la ções Exte ri o res, se ria a Co mis são de
Infra-Estru tu ra. Inclu si ve, Lí der Alo i zio Mer ca dan te
anun ci ou que hoje de ba te rá o tema co nos co, o que
será um gran de pra zer, pois é sem pre tão hon ro so
tro car idéi as com S. Exª. Toda vez que isso acon te ce,
sin to que es tou ga nhan do, ou seja, es tou dan do uma
idéia mo des ta e re ce ben do uma bri lhan te. A idéia do
pro je to que es tou apre sen tan do é pre ci sa men te ti rar
po der do Pre si den te da Re pú bli ca. Com a que da do
Muro de Ber lim, mu i ta co i sa ruiu, en tre as qua is, o
Esta do in ter ven ci o nis ta, a idéia do Esta do pa na céia
que, a meu ver, tem que ser subs ti tu í do ni ti da men te
pelo Esta do ca paz de re gu lar e se pa rar fun ções tí pi-
cas de Esta do de fun ções tí pi cas de go ver no, isto é,
se pa rar o Esta do do go ver no. As agên ci as re pre sen-
ta ri am o Esta do, en quan to o go ver no re pre sen ta ria
ele pró prio, es te jam Lula, Fer nan do Hen ri que ou
quem quer que seja, até o Ma re chal Flo ri a no Pe i xo to,
na Pre si dên cia. Uma co i sa é o go ver no, ou tra co i sa é
o Esta do.

As agên ci as tra zem, no bojo, essa idéia mo der-
na, pro fí cua e cons tru ti va. E es ta mos dis pos tos a dis -
cu tir as fór mu las e ou vir as idéi as con cre tas que por -
ven tu ra te nha o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va para aper fe i ço ar mos o que pos sa ser
aper fe i ço a do. O que se ria la men tá vel, pas so atrás, é
ima gi nar mos que as agên ci as pos sam ser subs ti tu í-
das por algo que o pas sa do já cor ro eu e já de mo liu –
e os fa tos mos tram que é um pas sa do que não se
casa com o pre sen te que vi ve mos, mu i to me nos com
o fu tu ro que te mos de cons tru ir nes te gran de País.

Sr. Pre si den te, es ta mos, en tão, pro cu ran do
abrir os mais am plos ca na is de ne go ci a ção com o Go -
ver no para que, sem que bra da obri ga ção de uns de -
fen de rem o que jul gam cer to e ou tros com ba te rem
aqui lo que jul gam er ra do, cum prir mos, em con jun to,
com o nos so de ver. A ban ca da do PSDB sen te-se
cons tran gi da por não ter vo ta do nada. A idéia da pa u-
ta tran ca da não é boa e pas sa uma pés si ma ima gem
para a opi nião pú bli ca.

E como que re mos que este Par la men to seja
res pe i ta do pela opi nião pú bli ca, de ve mos cum prir
com nos sos de ve res e um de les é vo tar as ma té ri as
que di gam res pe i to à so ci e da de bra si le i ra de ma ne i ra
po si ti va.

O úl ti mo tó pi co, Sr. Pre si den te, é a re a fir ma ção
da paz. Ama nhã, no ple ná rio des ta Casa, tra va re mos
um de ba te so bre a paz com o Mi nis tro Cel so Amo rim.
E esse de ba te, não usan do de eu fe mis mos, ser vi ria
para uni fi car mos a po si ção bra si le i ra na con de na ção
ao es for ço be li ge ran te que vem sen do con du zi do pe -
los go ver nos dos Esta dos Uni dos e da Grã-Bre ta nha
con tra o Ira que.

Con ver sei on tem, por te le fo ne, com a Emba i xa-
do ra Don na Hri nak, vis to que S. Exª vi a ja va na que la
mes ma hora para Belo Ho ri zon te, re tor nan do hoje.
Dis se à Emba i xa do ra que o PSDB tem po si ção con -
trá ria à guer ra e que par ti ci pa va des se es for ço do Se -
na do da Re pú bli ca, do Con gres so Na ci o nal, no sen ti-
do de se ou vir o que o Mi nis tro Cel so Amo rim tem a
di zer para, as sim, po der mos ti rar uma po si ção bra si-
le i ra de con de na ção ve e men te, a de pen der do PSDB, 
des sa po lí ti ca ex ter na, a meu ver, equi vo ca da e be li-
ge ran te do Pre si den te Ge or ge W. Bush e do pri me i ro
Mi nis tro Tony Bla ir.

Ela me dis se, sem iro nia, até por que pen so que
ela não se ria uma pes soa ca paz de des ne ces sá ria
iro nia, que ti nha con vic ção de que o meu Par ti do tam -
bém ha ve ria de es tar fa zen do ges tos jun to à Emba i-
xa da do Ira que no sen ti do de que esse país cum pra
as re so lu ções da Orga ni za ção das Na ções Uni das.
Res pon di-lhe que ain da tí nha mos mu i to que con ver-
sar, e que ao me co nhe cer e ao co nhe cer o ca rá ter do
meu Par ti do, per ce be ria que te mos  pro fun da re pul sa
pela fi gu ra do di ta dor Sad dam Hus se in, pela fi gu ra do 
ti ra no, do cor rup to. Nada nos apro xi ma ria de al guém
como Sad dam Hus se in. Mas como ela se re fe ria ao
fato de o Ira que cum prir re so lu ções da ONU, apro ve i-
tei o  mo men to, para pon de rar que era es sen ci al que
os Esta dos Uni dos tam bém se sub me tes sem às de ci-
sões que por ven tu ra a ONU vi es se a to mar. Nada faz
dos Esta dos Uni dos um país aci ma e à mar gem do
que pos sa ser de ci di do pelo Con se lho de Se gu ran ça
da ONU. Dis se à Emba i xa do ra Don na Hri nak que não
po de mos ver acon te cer com a ONU o even to ime di a-
ta men te pos te ri or à Pri me i ra Gu er ra Mun di al, ou seja, 
o des man te la men to da or dem in ter na ci o nal sob a
Liga das Na ções. Acres cen tei que uma ati tu de à mar -
gem das Na ções Uni das sig ni fi ca ria, sem dú vi da al -
gu ma, per der o sen ti do de qual quer re u nião des se or -
ga nis mo daí para fren te. E não te ría mos o que co lo car
em seu lu gar, no cur to pra zo, como ar ca bou ço de
uma nova or dem in ter na ci o nal.

Nos sa idéia, por tan to, é o res pe i to à le ga li da de,
que só pode vir da ONU. A nos sa idéia é que o Bra sil
as su ma de ma ne i ra ma i ús cu la o com pro mis so cla ro
de con de nar essa guer ra, sem ne gar a ne ces si da de
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de con ti nu ar di a lo gan do in ten si va men te com os Esta -
dos Uni dos.

Tam bém dis se à Emba i xa do ra que, de mi nha
par te, não ha ve ria pro ble ma em dis cu tir a Alca, até
por que en ten do que a Alca deve ser uma de ci são am -
pla men te bra si le i ra. Mas já vi ilus tres Par la men ta res
di ze rem que como os Esta dos Uni dos têm 76% do
Pro du to Inter no Bru to das Amé ri cas, um acor do nos -
so com eles sig ni fi ca ria o acor do do pes co ço com o
cu te lo. Pen so que não é ver da de. O Mé xi co ex por ta o
do bro do que o Bra sil ex por ta hoje para o mun do, ba -
si ca men te gra ças à gran de ar ran ca da que o Naf ta lhe
per mi tiu.

O que o País de se ja é que os Esta dos Uni dos
efe ti va men te abram es pa ço, der ru ban do res tri ções
ta ri fá ri as e não ta ri fá ri as para a pe ne tra ção dos prin -
ci pa is pro du tos bra si le i ros, os mais com pe ti ti vos, nos
mer ca dos ame ri ca nos e nos de ma is mer ca dos do
atu al Naf ta. Se isso for aten di do, não vejo por que não
en trar mos na Alca, até para de i xar mos de ter ape nas
6% do Pro du to Inter no Bru to das Amé ri cas e pas sar-
mos a ter uma pers pec ti va de do brar e, quem sabe,
em mé dio pra zo, tri pli car as nos sas ex por ta ções. O
acor do do cu te lo com o pes co ço se ria não ne go ci ar-
mos cada pon to com du re za, mas com jus te za, e ir -
mos fa zen do con ces sões que tam bém não ve nham
de lá para cá.

Dis se a ela que não ti nha ne nhum pre con ce i to.
Ao con trá rio, ti nha mu i ta ad mi ra ção pela de mo cra cia
ad mi rá vel do seu país e, por ou tro lado, uma pro fun da
re pul sa pela idéia do uni la te ra lis mo, pela idéia de ha -
ver uma po tên cia que pu des se usar de su pre ma cia
mi li tar para im por o des ti no de ou tras na ções. Pa re ce
con tra di tó rio? Não. O que me pa re ce con tra di tó ria,
nes te mo men to, é a po si ção dos Esta dos Uni dos,
país que res pe i ta mos e pre za mos e que é es sen ci al
para que o Bra sil pos sa pro je tar o de sen vol vi men to
do seu co mér cio ex te ri or. Os Esta dos Uni dos pre ci-
sam es tar en qua dra dos na or ga ni za ção ins ti tu ci o nal
que hoje exis te: as Na ções Uni das.

Fi na li zan do, a con ver sa foi ex tre ma men te agra -
dá vel. Tive uma im pres são mu i to boa da Emba i xa do-
ra. Gos ta ria mu i to que a nos sa Ban ca da a vi si tas se –
e que isso fos se ex ten si vo a Se na do res de par ti dos
plu ra is – para tro car mos idéi as. A Emba i xa do ra dis se
que me te le fo na ria na vol ta. Agra de ci e de se jei que S.
Exª vol tas se em se gu ran ça e, so bre tu do, sem que te -
nha ha vi do de cla ra ção de ne nhu ma guer ra, o que
aba la ria as es tru tu ras eco nô mi cas do mun do in te i ro e 
pre ju di ca ria o Bra sil". Dis se isso, con tra di zen do o
que, de ma ne i ra in gê nua ou mal in ter pre ta da, fa lou o
Mi nis tro Luiz Fer nan do Fur lan, em pre sá rio ad mi rá vel,

que, te nho cer te za, será um gran de Mi nis tro. No en -
tan to, S. Exª não foi gran de, não foi ma i ús cu lo, quan -
do afir mou que o Bra sil po de ria lu crar com a guer ra.
Pri me i ro, por que não é éti co al guém lu crar com guer -
ra; se gun do, por que é duas ve zes an tié ti co al guém lu -
crar com guer ra de ter ce i ros, ou seja, al guns pa í ses
lu tam en tre si para que um ter ce i ro lu cre; e ter ce i ro,
por que é um ro tun do, um re don do, um enor me, um
ina ca bá vel, um pan ta gru é li co equí vo co do Mi nis tro
Fur lan ima gi nar que essa ten são in ter na ci o nal, se
trans for ma da em es for ço bé li co, pos sa ser útil, do
pon to de vis ta eco nô mi co, ao Bra sil. Inclu si ve, pre ve jo
au men to dos pre ços do pe tró leo, au men to da aver são
ao ris co por par te dos in ves ti do res e o apro fun da men-
to des se  qua dro pré-re ces si vo da eco no mia mun di al.
Por tan to, pre ve jo que o Bra sil terá que se uti li zar mais
ve zes do amar go re mé dio de au men tar os ju ros e tor -
nar mais es cas so o cré di to, para que o País não se
per ca em des ca mi nhos de po lí ti cas eco nô mi cas vãs.
Logo, foi uma de cla ra ção in fe liz de al guém em cujo
bom sen so in sis to em con fi ar.

Sr. Pre si den te, ba si ca men te, es tas são as pre o-
cu pa ções que me trou xe ram à tri bu na: pres tar con tas
do que nós, Se na do res do PSDB, acer ta mos em re la-
ção ao fun ci o na men to da Casa, à luta pela paz, um
de cre to que in te res sa a em pre ga do res, a em pre ga-
dos, a pre fe i tu ras e ao Go ver no, que te ria gran des
pro ble mas com a sua base par la men tar e com a base
par la men tar que lhe é ad ver sa, se, por ven tu ra, de-
son ras se o con tra to es ta be le ci do de exe cu tar e cum -
prir os con vê ni os le gal men te fir ma dos. Peço ao Go-
ver no que se apres se na ve ri fi ca ção dos con vê ni os:
se ir re gu la res, de nun cie-os; se re gu la res, li be re os re -
cur sos a to que de ca i xa. Des sa for ma, não au men ta-
rão ain da mais as ta xas de de sem pre go des te ano,
que, la men ta vel men te, de ve rão ter um ín di ce re cor de.
A nos so modo, que re mos co la bo rar para que o Bra sil
en con tre o seu me lhor rumo.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB – AM) – Com
mu i ta hon ra, Se na dor Ro me ro Jucá, se o Sr. Pre si-
den te me per mi tir, pois sei que já es tou na pror ro ga-
ção.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Se na dor Arthur Vir gí lio, se rei rá pi do. V. Exª fa lou do
es for ço pela paz e ex pres sou uma po si ção que en ten-
do não ser só do PSDB, mas de todo o Bra sil e de to -
dos os par ti dos. Ao fi nal de seu dis cur so, re fe riu-se à
li be ra ção de re cur sos, ques tão que tam bém tem me
pre o cu pa do e que será ob je to de uma in ter ven ção mi -
nha. Por meio do De cre to nº 4.594, de 13 de fe ve re i ro,

02552 Quinta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



o Go ver no Fe de ral está, de cer ta for ma, de ter mi nan-
do o can ce la men to dos em pe nhos de Res tos a Pa gar
de 2002 de to dos os con vê ni os fir ma dos com pre fe i tu-
ras e Esta dos, in clu si ve atin gin do pro gra mas de uma
pro fun di da de so ci al imen sa como, por exem plo, o
Pro je to Alvo ra da. Esse de cre to de ter mi na que, no dia
28, to dos es ses con vê ni os se jam anu la dos, im pli can-
do um pre ju í zo sem re tor no, já que se tra ta de re cur-
sos de 2002 que não po de rão ser re em pe nha dos em
2003, pois, na gran de ma i o ria dos ca sos, não ha ve rá,
no cor ren te ano, a mes ma do ta ção or ça men tá ria que
ha via em 2002 para de ter mi na do pro je to. Ha ve rá,
por tan to, um pre ju í zo in cal cu lá vel para os Mu ni cí pi os,
além de de sem pre go, por que as pes so as que hoje
tra ba lham nes ses pro je tos se rão de mi ti das no mo-
men to da sua sus pen são. Qu e ro as so ci ar as mi nhas
pa la vras às de V. Exª e fa zer um ape lo ao Go ver no
para que te nha sen si bi li da de e adie a vi gên cia des se
de cre to, o can ce la men to des sas ope ra ções, para
ana li sar com cu i da do algo que é ex tre ma men te gra ve.
Além dis so, meu caro Se na dor, par te dos re cur sos
em pe nha dos no exer cí cio de 2002 fo ram fru to de en -
ten di men to no Con gres so, en tre os Par ti dos, os Lí de-
res e os Par la men ta res, in de pen den te men te de se-
rem da base go ver nis ta. Hou ve um acor do em que to -
dos os Par la men ta res in di ca ram, nas suas emen das
in di vi du a is, re cur sos para con tem plar Esta dos ou Mu -
ni cí pi os, fos sem eles do PSDB, do PT, do PCdoB, do
PSB ou de qual quer ou tro par ti do. Hou ve um acor do
com o Go ver no, e es pe ro que o atu al Go ver no cum pra
e hon re esse acor do, que re pre sen ta algo em tor no
de R$450 mi lhões já em pe nha dos. Por tan to, não há
mais de sem bol so or ça men tá rio; há de sem bol so fi-
nan ce i ro con co mi tan te com a exe cu ção da obra. Fica
aqui o aler ta. Se até o dia 28 fo rem can ce la das as do -
ta ções, ha ve rá um pre ju í zo in sa ná vel, por que, mes-
mo ha ven do von ta de po lí ti ca do Go ver no atu al de re -
em pe nhar par te des sas obras, elas não po de rão
acon te cer, pois não ha ve rá do ta ção com pa tí vel nos
Mi nis té ri os para de ter mi na do em pe nho. Então, faço
este re gis tro, agra de ço pelo apar te e pa ra be ni zo V.
Exª pelo dis cur so.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na dor Ro me ro Jucá, V. Exª acres cen ta com pe tên cia e 
pre ci são ao dis cur so que eu vi nha pro fe rin do, ins tan-
do o Go ver no a de mons trar sen si bi li da de, com pe tên-
cia e ca pa ci da de de hon rar com pro mis sos as su mi dos
in ter na men te. Te nho ab so lu ta cer te za de que não se -
ria ne ces sá rio se che gar a nada ex tre mo, como a ela -
bo ra ção de Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo para sus -
tar a vi gên cia do de cre to. Te nho cer te za de que o Go -
ver no e as opo si ções se in te res sam em en con trar

uma boa so lu ção para essa ma té ria, que en vol ve di re-
ta e du ra men te a ques tão do de sem pre go e a pers-
pec ti va po si ti va de qua li da de de vida nas ci da des
mais po bres des te País.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 
o Lí der Tião Vi a na com mu i ta ale gria.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, agra de ço a V. Exª a opor tu ni da de des -
te apar te. Qu e ro ape nas co mun gar ini ci al men te da
pre o cu pa ção de V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Tião Vi a na, se me per mi te in ter rom pê-lo, a Mesa in -
for ma aos Srs. Se na do res que o tem po des ti na do aos 
ora do res ins cri tos está con clu í do. Te mos de en trar na
Ordem do Dia e ain da há três Se na do res ins cri tos
para co mu ni ca ções ina diá ve is.

Por tan to, faço um ape lo a V. Exª e ao ora dor
para que con clu am para que pos sa mos pas sar ao se -
gun do mo men to da nos sa ses são.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, se rei ri go ro so no meu tem po re gi men tal de
dois mi nu tos para apar te ar. Se na dor Arthur Vir gí lio,
co mun go da pre o cu pa ção que V. Exª ex pres sa em
nome de seu Par ti do, o PSDB, pela paz mun di al. Esse 
sen ti men to uni ver sal que deve nos mo ver sem pre é
im por tan te para a de mo cra cia. Co mun go tam bém da
pre o cu pa ção ini ci al do seu pro nun ci a men to de que
obras em cur so nes te País e que es te jam re gu la res
não de vam so frer in ter rup ção, sob pena de au men tar-
mos a cri se do de sem pre go e a vi o lên cia, de vi do à ex -
clu são so ci al so fri da pela clas se tra ba lha do ra no de -
cor rer de sua luta his tó ri ca pelo em pre go, de vi do à cri -
se eco nô mi ca e à po lí ti ca eco nô mi ca como um todo.
Qu e ro ape nas de i xar cla ro, para que não pa i rem dú vi-
das so bre os bons pro pó si tos des te Go ver no, que
esse é um pro ce di men to de cor re ção de des vio de fi -
na li da de e de ir re gu la ri da des que pos sam es tar no
tra ba lho de con tro le in ter no do Exe cu ti vo, nas suas
re la ções de con vê nio. E te mos que tra tar de ou tra ma -
ne i ra os cor tes e os con tin gen ci a men tos. O Se na dor
Ro me ro Jucá exa ge ra. O con tin gen ci a men to de
R$12,8 mi lhões pra ti ca do pelo Go ver no Fer nan do
Hen ri que, no ano pas sa do, não foi tra ta do como uma
ne ga ção dos in te res ses pú bli cos do País, mas como
um mo men to de di fi cul da de. O Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, por oito anos, con tin gen ci ou no
iní cio do ano. E não me re cor do de que ele te nha exe -
cu ta do 50% de suas obri ga ções or ça men tá ri as apro -
va das pelo Con gres so Na ci o nal. Então, é pre ci so es -

Fevereiro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  27 02553    423ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



ta be le cer o pon to de equi lí brio des te de ba te, para que 
não se faça uma crí ti ca in jus ta, des ne ces sá ria e in-
con ve ni en te a um Go ver no que, com me nos de 50
dias, já en con tra jul ga men tos con clu í dos, mu i to pre ci-
pi ta dos nes te pri me i ro mo men to.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, faço dois re gis tros an tes de en cer rar este
pro nun ci a men to.

Se na dor Tião Vi a na, o que mais sin ce ra men te
de se jo para o Go ver no li de ra do pelo Par ti do dos Tra -
ba lha do res e por essa fi gu ra ad mi rá vel que é o Pre si-
den te Lula da Sil va é que não lhe seja ne ces sá rio
pas sar qua tro anos con tin gen ci an do. Pela fir me za do
Mi nis tro Antô nio Pa loc ci, do Pre si den te Hen ri que Me -
i rel les, a quem co nhe ço mu i to bem, e do Pre si den te
Lula, que me pas sou sua fir me za pelo olhar, em uma
bre ve con ver sa, não te nho dú vi da de que, se for pre ci-
so pas sar qua tro anos con tin gen ci an do, Sua Exce-
lên cia fará exa ta men te como o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so. V. Exª sabe da mi nha fi de li da de ao 
meu Par ti do e ao Pre si den te do qual fui Lí der, re pi to,
sem a me nor pon ta de iro nia e até como uma ho me-
na gem sin ce ra às boas in ten ções que que ro re co nhe-
cer em um Go ver no que tem fe i to uma re vi são mu i to
pro fun da em seus mé to dos e em sua vi são de mun do,
que não te nho ne nhu ma dú vi da de que ele pas sa rá
qua tro anos – e, se se re e le ger, oito – se con tin gen ci-
an do, se ne ces sá rio for, exa ta men te como fez o Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, que pas sou boa 
par te dos seus man da tos, até por im po si ção das
com pli ca das re a li da des ex ter na e in ter na, com even -
tu a is de mo ras nos pro je tos de re for mas es tru tu ra is.

O se gun do pon to a abor dar, ain da res pon den do
ao apar te de V. Exª, que mu i to hon ra este meu pro-
nun ci a men to, é que o no bre Se na dor Sér gio Gu er ra
aca ba de me in for mar que o Lí der na Co mis são de
Orça men to do Go ver no de V. Exª, o no bre De pu ta do
Sér gio Mi ran da, aca ba de ob ter a pror ro ga ção por 30
dias. O ape lo que faço é que pror ro gue mos por 60
dias. O Go ver no do qual fui Lí der e Mi nis tro, en tre os
seus vá ri os de fe i tos, co me teu um erro, o qual vou de -
cla rar aber ta e cla ra men te aqui e ago ra: no afã de en -
fren tar a cor rup ção na Su dam, o Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so aca bou, com uma ca u te la ne ces-
sá ria, mas que po de ria ter sido mais ágil e me nos te -
me ro sa, pa ra li san do tam bém bons pro je tos. O que eu 
gos ta ria era que fos se dado pra zo para que o Go ver-
no, efe ti va men te, pu des se cer ti fi car-se dos pro je tos
ir re gu la res, pu nir du ra men te o que sig ni fi cas se ir re-
gu la ri da de, mas sem cor rer o ris co de co me ter o ges -
to ar bi trá rio e equi vo ca do, mes mo pre mi do pela

boa-fé, de pa ra li sar bons pro je tos e, por tan to, por aí,
não ser vir ao País. 

Agra de ço o apar te de V. Exª e en cer ro, Sr. Pre si-
den te, di zen do que a re i vin di ca ção que faz o meu
Par ti do, nes te mo men to, se res trin ge a pe dir mais 30
dias para o bem do pró prio Go ver no e do País. De ve-
mos dar mais tem po ao tem po, por que a pres sa de fa -
zer mos as co i sas apres sa da men te pode sig ni fi car
atro pe lo. A pres sa jus ta, pa re ce-me, se ria ter mos
mais 60 dias para que se pos sa equa ci o nar o pro ble-
ma, que não é o mais gra ve com que to dos já nos de -
pa ra mos ao lon go das nos sas vi das pú bli cas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pror ro go a

Hora do Expe di en te por mais dez mi nu tos, para que
os Se na do res Ro me ro Jucá, Le o mar Qu in ta ni lha e
Anto nio Car los Va la da res pos sam usar da pa la vra. O
ape lo que faço é que cada um dos Srs. Se na do res
use o tem po de três mi nu tos, para que pos sa mos en -
trar na Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. 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, se rei rá pi do. Pedi
a pa la vra para fa zer um re gis tro so bre dois pro je tos a
que dei en tra da on tem, aqui, no ple ná rio do Se na do.
Mas, an tes, que ro ape nas di zer ao Se na dor Tião Vi a-
na, Lí der do PT, que o que eu efe ti va men te es ta va re -
cla man do não era de con tin gen ci a men to de re cur sos
or ça men tá ri os, que, in clu si ve, é uma pra xe cu i da do sa
no iní cio de uma ges tão, exa ta men te para se em pe-
nhar e gas tar o re cur so que in gres sar nos co fres pú -
bli cos. Não es ta mos dis cu tin do isso, pois o con tin gen-
ci a men to é na tu ral. O que es ta mos dis cu tin do é a
anu la ção de con vê ni os em an da men to, ato ju rí di co
per fe i to, obra con tra ta da, ini ci a da, que, de re pen te,
vai ge rar de sem pre go e pre ju í zo aos Mu ni cí pi os e à
po pu la ção do Bra sil. Te nho cer te za de que o PT e o
Go ver no do Pre si den te Lula en con tra rão uma sa í da,
para não se fa zer essa mal da de com os Pre fe i tos e
com o povo bra si le i ro.

Mas pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, para, como
dis se, re gis trar dois pro je tos a que dei en tra da on tem.
Um de les é o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, que
pre ten de sus tar o De cre to nº 4.591, de 10 de fe ve re i-
ro, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que de fi niu um novo
su pe rá vit pri má rio do Go ver no Fe de ral. Por que pre -
ten de mos can ce lar aque le De cre to? Por que se pro-
pôs uma ação que efe ti va men te o Go ver no Fe de ral
não po de ria fa zer por de cre to. A Emen da Cons ti tu ci o-

02554 Quinta-fe i ra  27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



nal nº 32, de 2001, ve dou até a edi ção de me di da pro -
vi só ria para tra tar de ma té ria or ça men tá ria. Ora, a Lei
de Di re tri zes Orça men tá ri as, apro va da por esta
Casa, fi xou o su pe rá vit pri má rio em 3,75%. Por de cre-
to, o Pre si den te Lula diz que o su pe rá vit pri má rio não
será mais de 3,75% e sim de 4,25%. Isso não será
pos sí vel. Sua Exce lên cia está usur pan do as atri bu i-
ções do Con gres so. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
e a Emen da Cons ti tu ci o nal men ci o na da de ter mi nam
que as me tas fis ca is têm que cons tar da Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as. É por esse mo ti vo que apre sen tei
o De cre to, para que o Con gres so apre cie e tor ne sem
efe i to a par te que diz res pe i to à fi xa ção da meta do
su pe rá vit. Fi xar con tin gen ci a men to, por ou tro lado, é
uma atri bu i ção ad mi nis tra ti va dada ao Go ver no Fe de-
ral pela LDO.

Apre sen tei tam bém o Pro je to de Lei nº 37, exa -
ta men te para de fi nir a nova meta de su pe rá vit pri má-
rio. Esta mos apre sen tan do um pro je to para que a
nova meta de su pe rá vit pri má rio seja de 3% e não de
3,75%, como pro põe a LDO vi gen te, e mu i to me nos
de 4,25%, como pro põe o De cre to equi vo ca do do
Pre si den te da Re pú bli ca. Espe ra mos uma tra mi ta ção
rá pi da des sa ma té ria.

Jun to com essa ma té ria, es ta mos exi bin do um
qua dro que de ter mi na a pro pos ta da Lei Orça men tá-
ria, o De cre to do Pre si den te e o pro je to que es ta mos
apre sen tan do, exa ta men te para re gis trar que a di fe-
ren ça en tre 4,25%, per cen tu al al me ja do pelo Pre si-
den te da Re pú bli ca, pelo Go ver no Fe de ral, e 3,0%,
que é a nos sa pro pos ta para o su pe rá vit, re pre sen ta
um in ves ti men to en tre União, es ta ta is, Esta dos e Mu -
ni cí pi os de R$20 bi lhões, um va lor ex tre ma men te im -
por tan te para a ge ra ção de em pre gos e para o de sen-
vol vi men to do País.

Peço a trans cri ção do qua dro e da có pia dos
dois pro je tos, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR ROMERO JUCÁ
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 4, DE 2003

Sus ta o De cre to nº 4.591, de 10 de
fe ve re i ro de 2003, da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica sus ta do o De cre to nº 4.591, de 10 de 

fe ve re i ro de 2003, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, que
“Dis põe so bre a com pa ti bi li za ção en tre a re a li za ção

da re ce i ta e a exe cu ção da des pe sa, so bre a pro gra-
ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra do Po der Exe cu ti vo
para o exer cí cio de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

Jus ti fi ca ção

Com o ad ven to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis -
cal (Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000), 
as me tas fis ca is pas sa ram in te grar per ma nen te men-
te o cor po da lei de di re tri zes or ça men tá ri as (LDO),
me di an te ane xo es pe cí fi co:

§ 1º Inte gra rá o pro je to de lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as Ane xo de Me tas Fis ca is, em que se rão es -
ta be le ci das me tas anu a is, em va lo res cor ren tes e
cons tan tes, re la ti vas a re ce i tas, des pe sas, re sul ta dos
no mi nal e pri má rio e mon tan te da dí vi da pú bli ca, para
o exer cí cio a que se re fe ri rem e para os dois se guin-
tes. (gri fo acres cen ta do)

O Go ver no Fe de ral es ta be le ceu uma meta de
su pe rá vit pri má rio para o se tor pú bli co con so li da do
de 3,75% do PIB e, re cen te men te, ele vou essa meta
para 4,25% do PIB. O Ane xo de Me tas Fis ca is da
LDO/2003 (Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002) es -
ta be le ceu a meta de 2,25% do PIB para os or ça men-
tos fis cal e da se gu ri da de e de 0,55% para as em pre-
sas es ta ta is fe de ra is.

Tais me tas pas sa ram para 2,45% do PIB para
os or ça men tos fis cal e da se gu ri da de e de 0,70% do
PIB para as em pre sas es ta ta is, com o re cen te de cre-
to de con tin gen ci a men to (De cre to nº 4.591, de 10 de
fe ve re i ro de 2003).

É im por tan te sa li en tar que a al te ra ção das me -
tas fis ca is da LDO/2003 não pode mais ser fe i ta por
me di da pro vi só ria, como acon te ceu com a LDO/2002. 
A Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32/2001 ve dou a edi ção
de me di da pro vi só ria em ma té ria or ça men tá ria e, com 
efe i to, caso o Po der Exe cu ti vo que i ra re ver a meta de
su pe rá vit pri má rio fi xa da na LDO terá que fazê-lo me -
di an te pro je to de lei or di ná ria.

Essa me di da am plia a se gu ran ça dos agen tes
eco nô mi cos de que a meta apro va da na LDO é para
va ler, só po den do ser mo di fi ca da pela von ta de po lí ti-
ca con jun ta dos Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.
Esse me ca nis mo é par ti cu lar men te re le van te em mu -
dan ças de go ver no, já que o pri me i ro ano de todo go -
ver no rege-se pelo LOA e pela LDO apro va das na
ges tão pre ce den te.

Não obs tan te, o Go ver no en ten de que a meta
cons tan te da LDO é um va lor mí ni mo, po den do ser al -
te ra da para ma i or por de ci são do Po der Exe cu ti vo.
Com base nes se en ten di men to, foi edi ta do de cre to de 
con tin gen ci a men to ele van do a meta dos or ça men tos
fis cal e da se gu ri da de e das em pre sas es ta ta is.
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Nos or ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al, a
meta pas sa de 2,25% para 2,45% do PIB, sig ni fi can-
do um es for ço fis cal adi ci o nal de RS5,2 bi lhões. Essa
eco no mia adi ci o nal será ob ti da por meio do con tin-
gen ci a men to de gas tos so ci a is e das emen das ao
Pro je to de Lei Orça men tá ria apro va das pelo Con-
gres so Na ci o nal.

Já para as em pre sas es ta ta is, a meta pas sa de
0,55% para 0,70% do PIB, sig ni fi can do que es sas
em pre sas de ve rão ob ter ex ce den tes mais ele va dos.
Como a prin ci pal res pon sá vel pelo re sul ta do das es -
ta ta is é a Pe tro brás, a po lí ti ca de ta ri fas dos de ri va dos
do pe tró leo de ve rá ser mais agres si va, com re a jus tes
que ga ran tam ma i or lu cra ti vi da de. Ou tro efe i to ne fas-
to é a con ten ção dos in ves ti men tos no se tor de pe tró-
leo e, em me nor es ca la, no de ener gia elé tri ca.

Ora, tal en ten di men to é sem dú vi da ques ti o ná-
vel. A meta ori gi nal da LDO/2003 foi apro va da, me di-
an te lei stric tu sen so, pelo Con gres so Na ci o nal, que
en ten deu ser im por tan te a re a li za ção des se es for ço
fis cal para man ter sob con tro le a evo lu ção da dí vi da
pú bli ca. Cabe lem brar, que o su pe rá vit pri má rio ori gi-
nal de R$31,8 bi lhões im pli cou me no res gas tos na
área so ci al, me nor au men to do sa lá rio mí ni mo e dos
sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos.

Isso pos to, não há dú vi da que o de cre to de con -
tin gen ci a men to, ao al te rar a meta es ta be le ci da na
LDO/2003, re sul ta do da von ta de po lí ti ca con jun ta dos 
Po de res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, in cor re em caso tí pi-
co de exor bi tân cia de po de res. Cabe lem brar o que
dis põe o art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

V – sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu ti-
vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi-
tes de de le ga ção le gis la ti va;

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
Se nho res Se na do res para esta pro po si ção.

Sala das Ses sões,  – Se na dor Ro me ro Jucá.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 37, DE 2003

Alte ra o Ane xo de Me tas Fis ca is da
Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 – Lei 
de Di re tri zes Orça men tá ri as para 2003.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica al te ra do Ane xo de Me tas Fis ca is da

Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002 – Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as para 2003, re du zin do-se o su pe-
rá vit pri má rio do se tor pú bli co con so li da do de 3,75%
para 3,0% do PIB.

Pa rá gra fo úni co. A meta de su pe rá vit pri má rio
será dis tri bu í da em 1,8% do PIB para os or ça men tos
fis cal e da se gu ri da de so ci al, 0,45% para as em pre-
sas es ta ta is fe de ra is e 0,75% para os es ta dos e mu ni-
cí pi os.

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

Jus ti fi ca ção

O Ane xo de Me tas Fis ca is da Lei de Di re tri zes
Orça men tá ri as para 2003 (Lei nº 10.524, de 25 de ju -
lho de 2002) es ta be le ce uma meta de su pe rá vit pri -
má rio de 2,25% do PIB para os or ça men tos fis cal e da 
se gu ri da de so ci al (Te sou ro Na ci o nal, Pre vi dên cia So -
ci al e Ban co Cen tral) e de 0,55% para o con jun to das
em pre sas es ta ta is fe de ra is, meta a ser man ti da no
triê nio 2003-2005.

Pro je to de Lei Orça men tá ria, bem como a Lei
Orça men tá ria Anu al apro va da pelo Con gres so Na ci o-
nal, man ti ve ram a meta de su pe rá vit pri má rio da
LD0/2003, cor res pon den tes a R$31,8 bi lhões para o
Go ver no Cen tral e R$7,8 bi lhões para o con jun to das
em pre sas es ta ta is fe de ra is. Por tan to, a LOA/2003
man te ve a po lí ti ca fis cal res tri ti va im ple men ta da a
par tir de 1999.

Cabe re me mo rar que a pro pos ta or ça men tá-
ria para 2003 foi en ca mi nha da ao Con gres so Na ci-
o nal em um con tex to de agra va men to da si tu a ção
eco nô mi ca e da ne go ci a ção de novo acor do com o
FMI. O acor do tor nou-se vi tal para vi a bi li zar a tran -
si ção para o novo Go ver no, em um con tex to de se -
ve ra cri se de li qui dez, sen do fir ma do nos ter mos
do Me mo ran do de Po lí ti ca Eco nô mi ca de 4 de se -
tem bro de 2002. Para 2003, foi es ta be le ci da a
meta de 3,75% do PIB para o se tor pú bli co con so li-
da do, sen do de 2,80% para o Go ver no Fe de ral (or -
ça men tos fis cal e da se gu ri da de so ci al e das em -
pre sas es ta ta is fe de ra is).

No en tan to, o ce ná rio eco nô mi co me lho rou
com a ele i ção do novo Pre si den te da Re pú bli ca. As
des con fi an ças em re la ção ao novo Go ver no dis si-
pa ram-se com o apo io de am plos se to res do em -
pre sa ri a do e com as de cla ra ções da equi pe do
novo Go ver no. Enfa ti za ram-se a ne ces si da de de
res pon sa bi li da de fis cal, o res pe i to aos con tra tos e
a in de pen dên cia da au to ri da de mo ne tá ria. Com
efe i to, o “Ris co Bra sil”, que al can çou 2.151 pon tos
em 23 de se tem bro de 2002 hoje está em pa ta mar
de 1.300 pon tos; a taxa de câm bio que atin giu o re -
cor de de R$3,96 em 22 de ou tu bro de 2002 ba i xou
para cer ca de R$3,50.
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Isto pos to, não se jus ti fi ca um es for ço fis cal
des sa mag ni tu de, em de tri men to dos in ves ti men-
tos e gas tos na área so ci al. A meta de su pe rá vit
pri má rio pode e deve ser re du zi da. A pre sen te pro -
po si ção re duz a meta para 3,0% do PIB para o se -
tor pú bli co con so li da do, sen do de 2,25% para o
Go ver no Fe de ral (or ça men tos fis cal e da se gu ri da-
de so ci al e das em pre sas es ta ta is fe de ra is) e
0,75% para os es ta dos e mu ni cí pi os. Essa re du ção
sig ni fi ca re cur sos dis po ní ve is no va lor de R$11,9
bi lhões, su fi ci en tes para pos si bi li tar um acrés ci mo
sig ni fi ca ti vo nos gas tos so ci a is.

Pelo ex pos to, es pe ro con tar com o apo io dos
Se nho res Se na do res para esta pro po si ção.

Sala das Ses sões,    . – Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª
será aten di do, no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

Con ce do a pa la vra, de ime di a to, ao no bre Se na-
dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
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, se rei
bre ve. Te nho usa do a tri bu na des ta Casa, tan to nes ta
ses são le gis la ti va, quan to na an te ri or, para cha mar a
aten ção da Casa e da so ci e da de bra si le i ra para uma
ques tão que se vem avo lu man do e to man do pro por-
ções vi si vel men te gi gan tes cas, me re cen do toda a
aten ção des ta Casa: a ques tão do en ve lhe ci men to da 
po pu la ção bra si le i ra.

Hoje cer ca de 8% da po pu la ção bra si le i ra, algo
em tor no de 15 mi lhões de pes so as, atin gi ram a ida de
de 60 anos. E uma pro je ção in di ca-nos que, nos pró xi-
mos vin te anos, esse per cen tu al já es ta rá na or dem de
17%, algo em tor no de 38 a 40 mi lhões de pes so as.

Nes te País, até pou co tem po, apo sen ta va-se
um ci da dão com 45 anos, há apo sen ta do ria com pul-
só ria de 70 anos, e não te mos dis pen sa do a aten ção
que o seg men to so ci al, vo lu mo so, está a re que rer.
Por exem plo, na ques tão do aten di men to às de man-

das de sa ú de, há hoje cer ca de 550 mé di cos ge ri a tras
no País, fa zen do com que cer ca de 30 mil ido sos se -
jam aten di dos por cada um des ses pro fis si o na is, o
que é ab so lu ta men te im pos sí vel. Há apro xi ma da-
men te 350 ge ron tó lo gos no País.

Nes sa ques tão da sa ú de e do con ví vio so ci al,
não dis po mos de pro fis si o na is em nú me ro su fi ci en-
te para aten der uma de man da de um seg men to da
so ci e da de que cres ce em pro gres são ge o mé tri ca.
Note-se, para nos sa ale gria, que a Uni ver si da de de
Bra sí lia e a Uni ver si da de Ca tó li ca já co me çam a
ofe re cer cur sos de for ma ção de ge ri a tras e de ge -
ron tó lo gos, para di mi nu ir essa de fa sa gem tão acen -
tu a da. No Se na do Fe de ral, foi cri a da a Sub co mis-
são Per ma nen te do Ido so na área da Co mis são de
Assun tos So ci a is, que tem de sen vol vi do um tra ba-
lho in te ra ti vo com to dos os Esta dos e que, se gu ra-
men te, ha ve rá de co lher fru tos im por tan tes, como o
que já co lheu.

Pu de mos pro du zir uma car ti lha, que é uma co le-
tâ nea de leis, su ges tões, idéi as e ações so ci a is, vi san do
ao me lho ra men to da sa ú de do ido so bra si le i ro. Tam bém
con quis ta mos, no Go ver no do Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, uma gran de vi tó ria com a cri a ção do Con se-
lho Na ci o nal do Ido so, Sr. Pre si den te, que ago ra é pre si-
di do pela Srª Ma ria José Bar ro so, do Ce a rá. Se gu ra-
men te era o ins tru men to que fal ta va para cons ti tu ir o ar -
ca bou ço de le gis la ção per ti nen te ao as sun to.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, ao cha mar a
aten ção des ta Casa, es tou se gu ro de que, na Sub co-
mis são do Ido so, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
con ti nu a re mos tra tan do des se as sun to tão re le van te
para a so ci e da de bra si le i ra.

So li ci to, ain da, a V. Exª que au to ri ze a trans cri-
ção, apen sa da ao meu pro nun ci a men to, na ín te gra,
do do cu men to que gos ta ria de jun tar.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA– 
MENTO DO SR. SENADOR LEOMAR
QUINTANILHA.

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,
Te nho usa do esta tri bu na para co lo car em evi -

dên cia um pro ble ma que vem se agra van do a cada
dia e que pre ci sa ser en ca ra do de fren te por to dos
nós. Tra ta-se da ques tão do en ve lhe ci men to da po pu-
la ção bra si le i ra, que já apre sen ta ín di ces alar man tes
e que ain da mu i to pou co se tem fe i to para res ga tar a
ci da da nia des se im por tan te seg men to so ci al.
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Qu e ro me re cer a aten ção dos meus pa res nes te
im por tan te mo men to da vida bra si le i ra, em que to dos
bus ca mos o me lhor para o País e para a po pu la ção.

O Bra sil con ta hoje com cer ca de 15 mi lhões de
pes so as com mais de 60 anos de ida de, e em 2020 já
te re mos mais de 38 mi lhões, con for me pro je ção fe i ta
com base nas ta xas de na ta li da de e mor ta li da de di -
vul ga das pelo IBGE.

Enten de mos que um dos prin ci pa is pro ble mas
do ido so bra si le i ro é a fal ta de téc ni cos es pe ci a li za-
dos em en ve lhe ci men to hu ma no para cu i dar da sa ú-
de de les.

Ape sar de tão gra ve, a ma i o ria das nos sas uni -
ver si da des ain da não per ce beu que pre ci sam en trar
ur gen te men te na ques tão, for man do mé di cos ge ri a-
tras e téc ni cos em Ge ron to lo gia So ci al.

No Dis tri to Fe de ral, a Uni ver si da de de Bra sí lia
man tém um cur so pra for mar mé di cos ge ri a tras, e
ago ra to ma mos co nhe ci men to de que a Uni ver si da de
Ca tó li ca de Bra sí lia co me ça rá este ano um cur so de
Ge ron to lo gia So ci al.

São no tí ci as boas, mas ain da é mu i to pou co. O
Bra sil tem hoje cer ca de 550 mé di cos ge ri a tras e ape -
nas cer ca de 350 ge ron tó lo gos so ci a is.

Por tan to, cada um des ses pro fis si o na is te ria de
aten der cer ca de 30 mil ido sos, o que é im pos sí vel.
Des ta for ma fica sem qual quer as sis tên cia es pe ci a li-
za da uma gran de par ce la da po pu la ção ido sa.

Na pre si dên cia da Sub co mis são Per ma nen te do
Ido so, vin cu la da à Co mis são de Assun tos So ci a is des ta
casa, te mos atu a do, jun to com as Se nho ras e Se nho res
Se na do res, para cha mar a aten ção da so ci e da de para
os pro ble mas do en ve lhe ci men to do povo bra si le i ro.

Te mos apre sen ta do, dis cu ti das e apro va das leis 
que pro cu ram mi no rar essa gra ve si tu a ção, sem pre
bus can do ca mi nhos que le vem à va lo ri za ção do ido -
so, au men tan do as sim a auto-es ti ma de les, e re in te-
gran do-os à vida.

Uma gran de vi tó ria con se gui da em 2002 foi a
cri a ção do Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos do Ido so,
no âm bi to da Se cre ta ria Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma-
nos, do Mi nis té rio da Jus ti ça, por meio do De cre to nº
4.227, de 13 de maio de 2002, do en tão Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

A cri a ção do Con se lho vem com ple tar a Po lí ti ca
Na ci o nal do Ido so, cri a da pela Lei nº 8.842, de 4 de ja -
ne i ro de 1994, como im por tan te ór gão de con sul tas,
pois re ú ne como con se lhe i ros pes so as li ga das às
ques tões do ido so em seus es ta dos.

Para pre si dir o CNDI foi ele i ta, em me mo rá vel
re u nião dos se nho res con se lhe i ros, a se nho ra Ma ria

José Bar ro so, que tem uma ex ce len te fo lha de ser vi-
ços pres ta dos ao ido so, tan to em seu Esta do na tal, o
Ce a rá, como na luta pela cri a ção da Po lí ti ca Na ci o nal
do Ido so, quan do teve des ta ca da atu a ção.

Por tan to, o Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos do
Ido so está em boas mãos.

Apro ve i to para dar pa ra béns à Pre si den te Ma ria
Bar ro so e aos se nho res con se lhe i ros, de se jan-
do-lhes su ces so, pois os ido sos bra si le i ros pre ci sam
mu i to do apo io da so ci e da de e, te mos cer te za, o
CNDI aju da rá mu i to nes sa luta.

Se nhor Pre si den te,
Se nho ras e Se nho res Se na do res,
Em aten di men to à de ci são do Ple ná rio da Sub -

co mis são Per ma nen te do Ido so, or ga ni za mos e pu bli-
ca mos uma co le tâ nea de leis, su ges tões e in for ma-
ções so bre sa ú de e ati vi da des so ci a is e fí si cas, que
de no mi na mos de Car ti lha do Ido so, que está à dis po-
si ção dos téc ni cos e in te res sa dos nas ques tões do
ido so em todo o país.

Ago ra, com a che ga da a esta casa de ilus tres
se na do res vin cu la dos às ques tões do en ve lhe ci men-
to hu ma no, te mos cer te za de que as ban de i ras de lu -
tas que te mos de fen di do, que é a va lo ri za ção e a re in-
te gra ção dos ido sos na fa mí lia e na so ci e da de, da rão
um sal to de quan ti da de e qua li da de.

Apro ve i to a oca sião para das as boas vin das
aos no vos in te gran tes des ta casa, es pe ci al men te
para dois, que se des ta ca ram mu i to no tra ba lho em
prol dos en ve lhe ci dos em seus es ta dos de ori gem: Os 
Se na do res Pa u lo Paim, do Rio Gran de do Sul e Sér -
gio Ca bral, do Rio de Ja ne i ro.

O pri me i ro é au tor do im por tan te Pro je to de Lei
nº 3.561, de 1997, que cria o Esta tu to do Ido so, que
está ain da na Câ ma ra Fe de ral aguar dan do pa u ta
para vo ta ção.

O se gun do, Se na dor Sér gio Ca bral, foi um dos
res pon sá ve is pela cri a ção e di vul ga ção de im por tan-
tes ações, re la ci o na das com os ido sos ca ri o cas, sen -
do a de ma i or des ta que a cri a ção da Uni ver si da de da
Ter ce i ra Ida de, a UNATI.

A Sub co mis são Per ma nen te do Ido so es pe ra
con tar com o apo io ir res tri to de to dos os no bres Se na-
do res e Se na do ras, para que, nes ta nova le gis la tu ra,
pos sa al can çar os ide a is de re in te gra ção so ci al da
pes soa ido sa bra si le i ra.

…E, eles me re cem, pelo mu i to que tra ba lha ram
cons tru in do a nos sa atu al so ci e da de.

Era o que ti nha para o mo men to.
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.
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O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª será
aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

S. Exª dis põe de três mi nu tos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, na Le gis la tu ra pas sa-
da, eram cin co mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa
pede a com pre en são do Ple ná rio, pois já ul tra pas sa-
mos o ho rá rio des ti na do à Hora do Expe di en te.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Então, Sr. Pre si den te, re nun cio a mi -
nha fala hoje e de i xa rei para ou tra oca sião, a fim de
não cri ar em ba ra ços à Mesa. 

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE  (Pa u lo Paim) – A Mesa

agra de ce a boa von ta de do no bre Se na dor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

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 ao Se na dor Edu ar do Su plicy, pela or dem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, como Pre si den te da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do Se na do Fe de ral,
co mu ni co a to dos os Srs. Se na do res que, por de ci-
são con sen su al da Co mis são, con vi da mos o Mi nis-
tro das Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor Cel so
Amo rim, para vir ao ple ná rio do Se na do, ama nhã,
às 10 ho ras, para fa zer uma ex po si ção pe ran te os
81 Se na do res a res pe i to da po lí ti ca ex ter na bra si le-
i ra, com ên fa se nos es for ços de paz que o Go ver no
bra si le i ro está re a li zan do no sen ti do de que pos sa
ha ver ain da um en ten di men to an tes da de fla gra ção
de qual quer ati vi da de bé li ca no Ori en te Mé dio, so -
bre tu do no Ira que.

O sen ti men to ma i or de to dos os Se na do res é da 
im por tân cia do apo io do Con gres so bra si le i ro às ati vi-
da des do Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va na di re-
ção da pre ser va ção da paz en tre os po vos e do en ten-
di men to de per su a são ao Go ver no do Ira que para a
não-uti li za ção de ins tru men tos bé li cos.

Sr. Pre si den te, hou ve o en ten di men to en tre o
Pre si den te José Sar ney e o Lí der do Go ver no, Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te, no sen ti do de que essa re u-
nião da Co mis são seja re a li za da no ple ná rio do Se na-
do, mas aber ta a to das as Srªs Se na do ras e os Srs.
Se na do res. Assim, fica trans fe ri da a ses são nor mal
do Se na do Fe de ral para as 14h30. 

No en se jo, Sr. Pre si den te, dada a re le vân cia
des sa ex po si ção, con vi do todo o Cor po Di plo má ti co,
em ba i xa do res e em ba i xa do ras, para o even to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-

dên cia apro ve i ta a ques tão le van ta da pelo Se na dor
Edu ar do Su plicy para ler um co mu ni ca do do Pre si-
den te, Se na dor José Sar ney, va za do nos se guin tes
ter mos:

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Se-
nhor Cel so Amo rim, Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, com pa re ce rá, ama nhã às 10 ho ras, pe ran-
te a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal, para tra tar so bre o ce ná rio de guer ra e as ini ci a ti-
vas e po lí ti cas do Go ver no bra si le i ro em de fe sa da paz.

Uma vez que a re u nião da re fe ri da Co mis são
acon te ce rá no ple ná rio do Se na do Fe de ral, a Pre si-
dên cia co mu ni ca à Casa que a ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, quin ta-fe i ra, re a li zar-se-á às 14
ho ras e 30 mi nu tos.

A Pre si dên cia, en tão, con vo ca to das as Srs. Se -
na do ras e os Srs. Se na do res a par ti ci par des se de ba-
te de ma té ria tão im por tan te, com a pre sen ça do Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, Cel so
Amo rim.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP)
– Como Pre si den te em exer cí cio nes te mo men to, e
ama nhã tam bém, já que o Pre si den te José Sar ney
está acom pa nhan do seu ir mão que está in ter na do
no hos pi tal, con vi do V. Exª a co-pre si dir co mi go a
re u nião da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Com cer te-
za, Se na dor, a Pre si dên cia há de re ce ber o Mi nis tro e
acom pa nhar V. Exª tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí ci os 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:

OF.LID/PPS Nº 25/03

Bra sí lia, 21 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Col bert

Mar tins – PPS/BA, para in te grar a Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção como
mem bro tí tu lar, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Air ton
Cas ca vel/PPS.

Aten ci o sa men te, – De pu ta do Ro ber to Fre i re,
Lí der do PPS.
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OF. Nº 28/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003l

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 78 de 8 de no vem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Cé sar Bor ges Edi son Lo bão
Jo nas Pi nhe i ro (man ti do) Le o mar Qu in ta ni lha

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 29/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 79 de 27 de no vem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
José Jor ge Jo nas Pi nhe i ro (man ti do)
Ro meu Tuma (man ti do) Pa u lo Octá vio

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí -
der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 30/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 80 de 29 de no vem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES                                         SUPLENTES
Jo nas Pi nhe i ro (man ti do) Efra im Mo ra is
Le o mar Qu in ta ni lha (man ti do) Ro dolp ho Tou ri nho

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 31/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de Fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po-
rem a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re-
cer da Me di da Pro vi só ria nº 82 de 7 de de zem bro de 
2002, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
Cé sar Bor ges Ro se a na Sar ney
Ro meu Tuma Mar co Ma ci el

Aten ci o sa men te, Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 32/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 83 de 12 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
João Ri be i ro Ro meu Tuma (man ti do)

Pa u lo Octá vio Le o mar Qu in ta ni lha (man ti do)

Aten ci o sa men te, Se na dor José Agri pi no Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 33/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 86 de 18 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
De mós te nes Tor res He rá cli to For tes
Efra im Mo ra is Cé sar Bor ges

Aten ci o sa men te, Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.
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OF. Nº 34/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 101 de 30 de de zem bro de
2002, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
Ro se a na Sar ney Ro meu Tuma
De mós te nes Tor res José Agri pi no
Edi son Lo bão Cé sar Bor ges

Aten ci o sa men te,  Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 035/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 100 de 30 de de zem bro de
2002, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
José Jor ge Edi son Lo bão
Ro dolp ho Tou ri nho       Re nil do San ta na
Cé sar Bor ges Mar co Ma ci el

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 036/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 97 de 27 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
He rá cli to For tes Efra im Mo ra is
João Ri be i ro     Pa u lo Octá vio
José Agri pi no    Ro dolp ho Tou ri nho

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 038/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 95 de 26 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
De mós te nes Tor res       He rá cli to For tes
Edi son Lo bão            João Ri be i ro
Efra im Mo ra is           Jo nas Pi nhe i ro

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 039/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 94 de 26 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES                SUPLENTES
Cé sar Bor ges                José Agri pi no
Le o mar Qu in ta ni lha          Edi son Lo bão
Pa u lo Octá vio          De mós te nes Tor res

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 040/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 106 de 22 de ja ne i ro de 2003,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
João Ri be i ro Efra im Mo ra is
Le o mar Qu in ta ni lha He rá cli to For tes
Ro dolp ho Tou ri nho João Ri be i ro

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.
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OF. Nº 041/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 103 de 1º de ja ne i ro de 2003,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
Efra im Mo ra is Cé sar Bor ges
He rá cli to For tes Ro se a na Sar ney
Pa u lo Octá vio De mós te nes Tor res

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 042/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 104 de 9 de ja ne i ro de 2003, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se guin-
tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
Ro meu Tuma José Agri pi no
Edi son Lo bão Ro dolp ho Tou ri nho
Pa u lo Octá vio José Jor ge

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF. Nº 043/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 107 de 10 de fe ve re i ro de 2003,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:
TITULARES SUPLENTES
Ro se a na Sar ney Jo nas Pi nhe i ro
Efra im Mo ra is Cé sar Bor ges
Pa u lo Octá vio Le o mar Qu in ta ni lha

Aten ci o sa men te, – Se na dor José Agri pi no,
Lí der do PFL no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 045/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 91, de 23 de de zem bro de 2002,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, os se -
guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
He rá cli to For tes De mós te nes Tor res
Ro dolp ho Tou ri nho João Ri be i ro
José Agri pi no José Jor ge

Aten ci o sa men te, José Agri pi no, Lí der do PFL
no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 050/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is in di co, para com po rem

a Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da
Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de
2001, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
os se guin tes Se nho res Se na do res:

TITULARES SUPLENTES
Pa u lo Octá vio Mar co Ma ci el
De mós te nes Tor res Jo nas Pi nhe i ro (man ti do)

Aten ci o sa men te, José Agri pi no, Lí der do PFL
no Se na do Fe de ral.

OF.Nº 044/03-GLPFL

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o Se na dor Re -

nil do San ta na em subs ti tu i ção à Se na do ra Ma ria do
Car mo Alves, que se en con tra em li cen ça, nas se-
guin tes Co mis sões Per ma nen tes:

– Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS, como
ti tu lar;

– Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia – CCJ, como ti tu lar;

– Co mis são de Edu ca ção – CE, como ti tu lar;
– Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa

Na ci o nal – CRE, como su plen te; e
– Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra – CI,

como su plen te.
Aten ci o sa men te, José Agri pi no, Lí der do PFL

no Se na do Fe de ral.
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Ofí cio nº 0066-L-PFL/03

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Infor mo a V. Exa. que o De pu ta do Ma cha do pas -

sa a in te grar, como mem bro ti tu lar, a 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 Jor ge Khoury.

Aten ci o sa men te, José Car los Ale lu ia, Lí der do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se rão fe i-
tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF. Nº 51/03/GDPDT

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ser vi mo-nos do pre sen te para co mu ni car a Vos -

sa Exce lên cia que foi de sig na do como 1º Vice-Lí der
da Ban ca da do PDT nes ta Casa o Se na dor Alme i da
Lima.

Ao en se jo, re no va mos a Vos sa Exce lên cia pro -
tes tos de ele va da es ti ma e con si de ra ção.

Se na dor Jef fer son Pé res, Lí der do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O ofí cio

lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, ofí ci os 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:

Ofí cio nº 47/03 – GLDPT

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos re gi men ta is in di co o Se na dor João
Ca pi be ri be como mem bro su plen te da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ, como re pre-
sen tan te do Blo co de Apo io ao Go ver no.

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.

Ofí cio nº 50/03 - GLDPT

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,

Em re ti fi ca ção ao Ofí cio nº 17/03 – GLDPT, in -
for mo-lhe os no mes dos se na do res e se na do ras, ti tu-
la res e su plen tes, para com po rem, como re pre sen-

tan tes do Blo co de Apo io ao Go ver no, a Co mis são de
Fis ca li za ção e Con tro le.

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.

Ofí cio nº 51/03 – GLDPT

Bra sí lia-DF, 26 de fe ve re i ro de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Indi co para in te grar a Co mis são de edu ca ção,

como ti tu lar, em vaga des ti na da a re pre sen tan te do
Blo co de Apo io ao Go ver no, o Se na dor Val mir Ama -
ral.

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 do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os ofí ci os
li dos vão 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 50, DE 2003

Con vo ca o ex ce len tís si mo MINISTRO 
DA JUSTIÇA, para pres tar pes so al men te
in for ma ções, pe ran te o Se na do Fe de ral,
so bre o pro ble ma da vi o lên cia no País.

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 da Jus ti ça, para pres tar es cla re-
ci men tos e par ti ci par de de ba te, no Ple ná rio do Se na-
do Fe de ral, acer ca da vi o lên cia no País.

Jus ti fi ca ção

O com pa re ci men to do Exmº Sr. Mi nis tro da Jus -
ti ça ao Ple ná rio do Se na do jus ti fi ca-se ple na men te
ante o re cru des ci men to da vi o lên cia no País, no ta da-
men te no mo men to em que ações clan des ti nas to-
mam gran des ci da des, como o Rio de Ja ne i ro, pre sas
do ter ror e do medo. Enten de mos que é che ga da a
hora de o Mi nis tro de ba ter essa an gus ti an te ques tão
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com os se na do res, para a bus ca co mum de pro vi dên-
ci as efe ti vas que pos sam res ta be le cer a or dem pú bli-
ca e as se gu rar o li vre trân si to dos ci da dãos.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido será pu bli ca do e in clu í do em Ordem do Dia 
opor tu na men te, nos ter mos do art. 255, Inci so II, alí -
nea “c”, item 9, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 131, de 2002, que “Alte ra a re da-
ção do in ci so VII e acres cen ta pa rá gra fo úni co ao ar ti-
go 5º da Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991,
que Res ta be le ce prin cí pi os da Lei nº 7.505, de 2 de
ju lho de 1986, ins ti tui o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à 
Cul tu ra (PRONAC) e dá ou tras pro vi dên ci as”, seja en -
ca mi nha do à Co mis são de Edu ca ção para que a
mes ma se pro nun cie so bre o mé ri to do pro je to.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias .

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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, nos ter mos do art. 255, Inci so II,
alí nea “c”, item 12, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 52, 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, que seja con sig na-
do Voto de Con gra tu la ções a Sua Exce lên cia Re ve-
ren dís si ma Dom Luiz Man ci lha Vi le la por sua pos se
como Arce bis po Co ad ju tor da Arqui di o ce se de Vi tó-
ria/ES, no úl ti mo dia 23 de fe ve re i ro.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O re que ri-
men to lido vai à pu bli ca ção e a Mesa en vi a rá o voto
de con gra tu la ções so li ci ta do.

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 lido os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 38, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.986, de 18 de ju lho
de 2000, que “dis põe so bre a ges tão de
re cur sos hu ma nos das Agên ci as Re gu la-
do ras e dá ou tras pro vi dên ci as”, ins ti tu-
in do o con tro le ex ter no das Agên ci as Re -
gu la do ras.

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

Art. 1º A Lei nº 9.986, de 18 de ju lho de 2000,
que “dis põe so bre a ges tão de re cur sos hu ma nos das 
Agên ci as Re gu la do ras e dá ou tras pro vi dên ci as”,
pas sa a vi go rar acres ci da dos se guin tes ar ti gos:

Art. 10-A. As Agên ci as Re gu la do ras te rão suas
ati vi da des sub me ti das ao exa me e su ges tões do ór -
gão com pe ten te de con tro le ex ter no.

Art. 10-B. O con tro le e fis ca li za ção ex ter nos das
ati vi da des das Agên ci as Re gu la do ras se rão exer ci-
dos pelo Po der Le gis la ti vo na for ma a ser es ta be le ci-
da em ato do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º Inte gra rão o ór gão de con tro le ex ter no das
ati vi da des das Agên ci as Re gu la do ras os lí de res da
ma i o ria e da mi no ria na Câ ma ra dos De pu ta dos e no
Se na do Fe de ral, as sim como o pre si den te da Co mis-
são de Infra-Estru tu ra do Se na do Fe de ral e o pre si-
den te da con gê ne re Co mis são Per ma nen te da Câ-
ma ra dos De pu ta dos.

§ 2º O ato a que se re fe re o ca put des te ar ti go
de fi ni rá o fun ci o na men to do ór gão de con tro le e a
for ma de de sen vol vi men to dos seus tra ba lhos com
vis tas ao con tro le e fis ca li za ção dos atos de cor ren-
tes da exe cu ção das ati vi da des das Agên ci as Re gu-
la do ras.

Art. 2º Esta lei en tre em vi gor na data da sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A que bra dos mo no pó li os e o pro ces so de pri va-
ti za ção trou xe ram uma nova fun ção para o Esta do
bra si le i ro, a de atu ar, de for ma efe ti va, na fis ca li za ção
e re gu la ção dos ser vi ços pú bli cos, ago ra pres ta dos,
em gran de par te, por em pre sas pri va das.

Para se de sin cum bir des sa obri ga ção, a Admi nis-
tra ção Pú bli ca ins ti tu iu uma nova en ti da de, a agên cia re -
gu la do ra, ca rac te ri za da como uma au tar quia em re gi me
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es pe ci al, com pa pel nor ma ti vo e fis ca li za dor e do ta da de
au to no mia, não es tan do su bor di na da di re ta men te à hi e-
rar quia ad mi nis tra ti va or di ná ria.

Os di ri gen tes das agên ci as re gu la do ras são de -
ten to res de man da to e não es tão sub me ti dos ao seu
Mi nis tro de Esta do su per vi sor, úni ca au to ri da de que,
de acor do com a vi gen te Car ta Mag na, tem obri ga ção
de com pa re cer pe ran te os ór gãos do Po der Le gis la ti-
vo para pres tar es cla re ci men tos a res pe i to das ma té-
ri as sob sua área de com pe tên cia, bem como de res -
pon der a re que ri men to de in for ma ções.

Faz-se, as sim, ne ces sá rio, que o Po der Le gis la-
ti vo exer ça a sua ca pa ci da de fis ca li za do ra di re ta men-
te so bre as ati vi da des das agên ci as re gu la do ras para
que elas pos sam de sem pe nhar, de for ma ade qua da,
as suas atri bu i ções.

Nes se sen ti do, apre sen to o pro je to de lei que
ins ti tui o con tro le ex ter no das agên ci as, exer ci do pelo
Po der Le gis la ti vo, nos mes mos mol des da Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia (ABIN), de fi nin do o Con-
gres so Na ci o nal como fó rum ade qua do para dis cu tir
os pro ble mas ine ren tes à ma té ria e apre sen tar so lu-
ções. A me di da cons ti tui, no meu en ten der, im por tan-
te ins tru men to de aper fe i ço a men to do pa pel das
agên ci as re gu la do ras e, para tan to, so li ci to o apo io
dos no bres par la men ta res para a apro va ção des se
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000

Dis põe so bre a ges tão de re cur sos
hu ma nos das Agên ci as Re gu la do ras e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

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:
....................................................................................

(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 39, DE 2003

Dis põe so bre o Fun do de De sen vol-
vi men to da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do Rio 
Gran de do Sul, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Fica ins ti tu í do o Fun do de De sen vol vi-
men to da Agri cul tu ra e Pe cuá ria do Rio Gran de do Sul 
(FUNDAP/RS).

Art. 2º O Fun dap/RS des ti na-se ao fi nan ci a men-
to de pro je tos de fo men to à  agri cul tu ra e pe cuá ria, in -
clu si ve à agri cul tu ra fa mi li ar, para a aqui si ção de equi -
pa men tos e má qui nas e para in ves ti men tos em pes -
qui sas e es tu dos de tec no lo gi as agrí co las do Esta do
do Rio Gran de Sul.

Pa rá gra fo úni co. O Fun dap/RS tem por fi na li da-
de o fi nan ci a men to de pro je tos de ini ci a ti va de pes so-
as fí si cas e de em pre sas ou en ti da des do se tor pri va-
do, ve da da a con ces são de fi nan ci a men tos a pro je tos
de ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta, au tár qui ca ou fun -
da ci o nal do Esta do.

Art. 3º Cons ti tu em re cur sos do Fun dap/RS:

I – três por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos 
im pos tos so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu-
re za e so bre pro du tos in dus tri a li za dos, de que tra ta a
alí nea a do in ci so I do art. 159 da CF, da par te que
cabe ao Esta do do Rio Gran de do Sul, con for me es ta-
be le ci do pela Lei Com ple men tar nº 62/89, ex clu in-
do-se as quo tas fi nan ce i ras que cons ti tu em re cur sos
do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal e Va lo ri za ção do Ma gis té rio –
FUNDEF;

II – os re tor nos e re sul ta dos de suas apli ca ções;

III – o re sul ta do da re mu ne ra ção dos re cur sos
mo men ta ne a men te não apli ca dos, cal cu la do com
base em in de xa dor ofi ci al;

IV – as con tri bu i ções, do a ções, fi nan ci a men tos
e re cur sos de ou tras ori gens, con ce di dos por en ti da-
des do di re i to pú bli co ou pri va do, na ci o na is ou es tran-
ge i ras;

V – ou tros re cur sos que lhe ve nham a ser atri -
bu í dos.

Pa rá gra fo úni co. No caso do re cur so pre vis to no
in ci so I des te ar ti go, a dis tri bu i ção far-se-á na pro por-
ção da po pu la ção dos mu ni cí pi os.

Art. 4º Será con tra ta da au di to ria ex ter na, às ex -
pen sas do Fun do, para cer ti fi ca ção do cum pri men to
das dis po si ções cons ti tu ci o na is e as es ta be le ci das
nes ta lei, além do exa me das con tas e ou tros pro ce di-
men tos usu a is de au di ta gem.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

A agri cul tu ra, de vi do à sua im por tân cia nos con -
tex tos eco nô mi co, so ci al e cul tu ral, é pri o ri da de para
o Go ver no do Esta do. O re di re ci o na men to dos ins tru-
men tos exis ten tes – tais como cré di to ru ral via Ban ri-
sul – ou a cri a ção de no vos – como o se gu ro agrí co la
– vi sam ga ran tir a per ma nên cia de agri cul to res no
cam po, pro du zin do ali men tos, ge ran do e dis tri bu in do
ri que za em suas lo ca li da des.

Este pro je to tem por ob je ti vo a cri a ção de um
Fun do de De sen vol vi men to para o se tor agrí co la e
pe cuá rio do Esta do do Rio Gran de do Sul, vi san do
dar con ti nu i da de aos pro je tos que tra zem o de sen-
vol vi men to ao Esta do para este im por tan tís si mo se -
tor da eco no mia. A cri a ção des te Fun do dará trans-
pa rên cia e in cen ti va rá as pes qui sas e es tu dos na
agri cul tu ra ga ú cha.

O se tor agrí co la e pe cuá rio do Rio Gran de do
Sul foi o úni co que apre sen tou re tra ção no ano de
2002. Enquan to os se to res da in dús tria e ser vi ços
apre sen ta ram uma taxa de cres ci men to de 3,8% e
1,2%, res pec ti va men te, a agri cul tu ra teve uma re tra-
ção de 2,0% em re la ção ao ano de 2001. A agri cul tu ra
do Rio Gran de do Sul re pre sen ta 13,29% do to tal do
Va lor Adi ci o na do Bru to a pre ço bá si co.

Vale des ta car que a pro du ção fí si ca de mi lho
apre sen tou a ma i or que da de pro du ção no ano de
2002. Em 2001, a pro du ção de mi lho apre sen tou um
cres ci men to de 55,8%, em re la ção a 2000, en quan to
em 2002 apre sen tou uma re tra ção de 35,9%, em re la-
ção a 2001.

As po lí ti cas para agri cul tu ra fa mi li ar de vem se
de sen vol ver em pa ra le lo àque las ori en ta das para a
agri cul tu ra em pre sa ri al ou de ex por ta ção. A agri cul-
tu ra em pre sa ri al gera em pre gos, ren da e ex ce den-
tes ex por tá ve is. A agri cul tu ra fa mi li ar, além da pro du-
ção de ali men tos bá si cos de qua li da de, tam bém pro -
mo ve a ocu pa ção so be ra na do nos so ter ri tó rio, pre -
serva tra di ções cul tu ra is do nos so País e man tém as
pes so as em sua ter ra na tal, evi tan do as sim o enor -
me nú me ro de pes so as con cen tra das nos cen tros
ur ba nos.

No Go ver no do Fer nan do Hen ri que Car do so, as
ações para a agri cul tu ra fa mi li ar fi ca ram res tri tas ao
Pro naf, pro gra ma con quis ta do pelo mo vi men to sin di-
cal dos tra ba lha do res ru ra is. O pro gra ma não con se-
guiu atin gir a ma i or par te dos agri cul to res fa mi li a res
(me nos de 20% dos agri cul to res ti ve ram aces so a al -
gu ma de suas li nhas de cré di to em todo Bra sil) e não
foi com ple men ta do por ações que con fi gu ra ri am uma
in dis pen sá vel po lí ti ca de de sen vol vi men to para esse

se tor. Te mas como pes qui sa, as sis tên cia téc ni ca,
edu ca ção e in ves ti men tos não re ce be ram a de vi da
aten ção, a qual no meu es ta do, pre ten do for ta le cer
com a cri a ção des te fun do.

O Pro ger Ru ral foi ins ti tu í do pela Re so lu ção Co-
de fat nº 82, de 3-5-95, com a fi na li da de de fi xar o ho-
mem no cam po, com o in cre men to de sua ati vi da de
pro du ti va e a con se qüen te me lho ria na qua li da de de
vida no meio ru ral. Des ti na-se aos pe que nos e mini
pro du to res ru ra is, in clu si ve às ati vi da des pes que i ra, ex-
tra ti va ve ge tal e de agri cul tu ra, me di an te li nhas de cré-
di to de in ves ti men to e cus te io, de for ma in di vi du al ou
co le ti va, em ope ra ções que ge rem em pre go e ren da.

O PRONAF - Pro gra ma de For ta le ci men to da
Agri cul tu ra Fa mi li ar foi cri a do em 24-8-95, com o ob je-
ti vo de for ne cer apo io ao de sen vol vi men to ru ral, a
par tir do for ta le ci men to da agri cul tu ra fa mi li ar. Seu
pú bli co-alvo é o agri cul tor e sua fa mí lia, in clu si ve as -
sen ta dos da re for ma agrá ria. Fi nan cia todo o ramo da
ati vi da de ru ral, em ope ra ções de in ves ti men tos de
cus te io, de for ma co le ti va ou in di vi du al, a fim de pro -
mo ver a qua li da de de vida no cam po, cri an do no vas
pers pec ti vas para o agri cul tor e sua fa mí lia, re du zin-
do, as sim, o êxo do ru ral, prin ci pal res pon sá vel pelo
cres ci men to de sor de na do das pe ri fe ri as dos gran des
cen tros, nas úl ti mas dé ca das.

Não ques ti o no a im por tân cia des tes pro gra mas,
en tre tan to, acho in su fi ci en te para o de sen vol vi men to
de um se tor, ao qual é mu i to for te no Esta do do Rio
Gran de do Sul. Mes mo por que, o va lor re pas sa do por
es tes pro gra mas fo ram in su fi ci en tes, e no caso do
Pro ger Ru ral, hou ve uma que da de 32,35% do va lor
re pas sa do em 2001, com re la ção ao ano de 2000. Já
o Pro naf, apre sen tou um cres ci men to ir ri só rio de
2,07% em 2001, con for me ta be la aci ma.

A cri a ção do Fun do de De sen vol vi men to da Agri -
cul tu ra e Pe cuá ria tem o ob je ti vo de au men tar o cré di to
ao se tor ru ral ga ú cho, com en fo que em in ves ti men tos
em no vos pro je tos, em pes qui sas e es tu dos para o de -
sen vol vi men to tec no ló gi co do se tor, pon tos es tes, que
fo ram aban do na dos pelo Go ver no an te ri or, e de fun da-
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men tal im por tân cia no de sen vol vi men to so ci o e co nô-
mi co do es ta do.

De acor do com os da dos da ta be la aci ma, com 
a apro va ção des te pro je to, acar re ta ria num acrés ci-
mo de R$7,4 mi lhões de re a is por ano em mé dia
para o se tor ru ral do meu es ta do. Este pro je to visa
di re ci o nar um re cur so que é de com pe tên cia do meu 
es ta do, para um se tor que é mu i to com pe ti ti vo a ní -
vel na ci o nal e in ter na ci o nal. Ne ces si tan do as sim, de 
uma nova fon te de re cur so para pes qui sa e es tu dos
em tec no lo gia agrí co la, e prin ci pal men te, em in ves ti-
men to na agri cul tu ra fa mi li ar, prin ci pal ramo da agri -
cul tu ra pre ju di ca da com a es ti a gem no meu es ta do
em 2002.

O gran de ob je ti vo é evi tar o êxo do ru ral e pro -
por ci o nar uma vida de qua li da de para o agri cul tor e a
sua fa mí lia, pois de ve mos res sal tar que, o nú me ro de
pes so al ocu pa do no se tor ru ral, vem apre sen tan do
que da ao lon go dos anos. Em 1975, eram qua se
2.000.000 de pes so as, em 1995, en con tra va-se com
pou co me nos que 1.400.000 de pes so as. Em se tra -
tan do do per cen tu al da po pu la ção ru ral, em re la ção a
po pu la ção to tal, esta caiu de 25,9%, em 1991, para
19,1%, em 2000. Ou seja, en quan to que o nú me ro de
ha bi tan tes cres ceu de 22,129 mi lhões em 1991, para
25,089 mi lhões em 2000, no meu Esta do. E o nú me ro
de ha bi tan tes na zona ru ral caiu de 5,726 mi lhões em
1991, para 4,783 mi lhões em 2000.

Dado o ele va do al can ce so ci al e eco nô mi co
para o meu Esta do des ta pro pos ta, te mos a cer te za
de con tar com o apo io dos ilus tres pa res à apro va ção
des te pro je to de lei. Afi nal, bus co com esse pro je to in -
cen ti var um se tor, que no meu Esta do é de fun da men-
tal im por tân cia para o seu de sen vol vi men to, fa zen do,
as sim, com que os meus con ter râ ne os não pre ci sem

se des lo car de sua ter ra na tal, em bus ca de no vas
opor tu ni da des na sua vida.

Sala de Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. – Se -
na dor Pa u lo Paim – PT/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RATI VA DO BRA SIL

....................................................................................
Art. 159. A União en tre ga rá:
I – do pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so -

bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, qua ren ta e sete por cen to
na se guin te for ma:

a) vin te e um in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral;

b) vin te e dois in te i ros e cin co dé ci mos por
cen to ao Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os;

c) três por cen to, para apli ca ção em pro-
gra mas de fi nan ci a men to ao se tor pro du ti vo das Re -
giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, atra vés de
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de
acor do com os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men to,
fi can do as se gu ra da ao semi-ári do do Nor des te a me -
ta de dos re cur sos des ti na dos à re gião, na for ma que
a lei es ta be le cer;

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, por cen to aos Esta dos e ao 
Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das res -
pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu-
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te cen to do mon tan te
a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al ex ce-
den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan tes,
man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.

§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Mu -
ni cí pi os vin te e cin co por cen to dos re cur sos que re -
ce be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té-
ri os es ta be le ci dos no art. 158, pa rá gra fo úni co, I e II.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1999

Esta be le ce nor mas so bre o cál cu lo,
a en tre ga e o con tro le das li be ra ções dos 
re cur sos dos Fun dos de Par ti ci pa çãO e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei Com ple men tar:
....................................................................................

(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 40, DE 2003

Acres cen ta in ci so ao § 2º do art. 3º
da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, a
fim de es ta be le cer, em igual da de de con -
di ções, a cer ti fi ca ção am bi en tal como
cri té rio de de sem pa te em li ci ta ções e
con tra ta ções pú bli cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º  O § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de

ju nho de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
in ci so:

Art. 3º ...................................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
IV – pos su i do res de cer ti fi ca ção am bi-

en tal, emi ti da por en ti da de com com pe tên cia
re co nhe ci da pelo ór gão fe de ral de me tro lo-
gia, nor ma li za ção e qua li da de in dus tri al.

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

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

Jus ti fi ca ção

O mer ca do con su mi dor – o in ter na ci o nal em
par ti cu lar – de man da pro du tos que ofe re çam ga ran tia
não só de qua li da de, mas tam bém de fa bri ca ção se -
gun do pro ces sos am bi en tal men te sus ten tá ve is. Essa
exi gên cia re fle te um an se io de com bi nar a ati vi da de
eco nô mi ca com a de fe sa do meio am bi en te, se gun do
o prin ci pio do de sen vol vi men to sus ten tá vel. De acor -
do com esse prin cí pio, im põem-se a de fe sa e a pre -
ser va ção do meio am bi en te para o aten di men to das
ne ces si da des tan to das atu a is como das fu tu ras ge -
ra ções.

O con ce i to de cer ti fi ca ção am bi en tal ul tra pas sa
a de fi ni ção de “mar ca de con for mi da de”, con ce di da
ao pro du to que, após tes tes em la bo ra tó rio cre den ci-
a do, atin ge um ní vel mí ni mo de qua li da de exi gi do por
al gu ma nor ma vi gen te, em ques tões re la ti vas ao seu
uso. Entre os as pec tos bá si cos da cer ti fi ca ção am bi-
en tal es tão: a na tu re za vo lun tá ria e in de pen den te,
pois é apli ca da por ter ce i ros a quem se dis po nha a in -
te grar o sis te ma; a for ma de pre mi a ção, que, como tal, 
trans for ma o selo ver de em ins tru men to de pro pa gan-
da das em pre sas; o ca rá ter de in for ma ção ao con su-
mi dor.

Em fun ção do ca rá ter ge ral que de vem ter as
pres cri ções da União a res pe i to dos pro ce di men tos li -
ci ta tó ri os, con si de ra mos opor tu no que o po der pú bli-
co pas se a dar pre fe rên cia, nas com pras pú bli cas, em 
igual da de de con di ções e como cri té rio de de sem pa-
te, aos bens com cer ti fi ca ção am bi en tal. Essa pro pos-
ta apre sen ta as se guin tes van ta gens: não fere o ca rá-
ter vo lun tá rio dos pro gra mas de cer ti fi ca ção; não res -
trin ge a par ti ci pa ção de in te res sa dos na li ci ta ção; não 
in tro duz re gras es pe cí fi cas na Lei de Li ci ta ções, que
tem ca rá ter ge ral; pro mo ve o pa pel do Esta do como
in du tor da pre ser va ção do meio am bi en te, em obe-
diên cia ao art. 225 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que im -
põe ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen der e pre ser var o meio am bi en te para as pre sen-
tes e fu tu ras ge ra ções.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
com pre en são de nos sos pa res para a apro va ção des -
se pro je to de lei, que, ao nos so ver, cons ti tui uma im -
por tan te ini ci a ti va do po der pú bli co para a pre ser va-
ção do meio am bi en te.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

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. 3º A li ci ta ção des ti na-se a ga ran tir a ob ser-
vân cia do prin cí pio cons ti tu ci o nal da iso no mia e a se -
le ci o nar a pro pos ta mais van ta jo sa para a Admi nis tra-
ção e será pro ces sa da e jul ga da em es tri ta con for mi-
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da de com os prin cí pi os bá si cos da le ga li da de, da im -
pes so a li da de, da mo ra li da de, da igual da de, da pu bli-
ci da de, da pro bi da de ad mi nis tra ti va, da vin cu la ção ao 
ins tru men to con vo ca tó rio, do jul ga men to ob je ti vo e
dos que lhes são cor re la tos.

§ 1º É ve da do aos agen tes pú bli cos:
I – ad mi tir, pre ver, in clu ir ou to le rar, nos atos de

con vo ca ção, cláu su las ou con di ções que com pro me-
tam, res trin jam ou frus trem o seu ca rá ter com pe ti ti vo
e es ta be le çam pre fe rên ci as ou dis tin ções em ra zão
da na tu ra li da de, da sede ou do mi ci lio dos li ci tan tes ou 
de qual quer ou tra cir cuns tân cia im per ti nen te ou ir re-
le van te para o es pe cí fi co ob je to do con tra to;

II – es ta be le cer tra ta men to di fe ren ci a do de na -
tu re za co mer ci al, le gal, tra ba lhis ta, pre vi den ciá ria ou
qual quer ou tra, en tre em pre sas bra si le i ras e es tran-
ge i ras, in clu si ve no que se re fe re a mo e da, mo da li da-
de e lo cal de pa ga men tos, mes mo quan do en vol vi dos
fi nan ci a men tos de agên ci as in ter na ci o na is, res sal va-
do o dis pos to no pa rá gra fo se guin te e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991.

§ 2º Em igual da de de con di ções, como cri té rio
de de sem pa te, será as se gu ra da pre fe rên cia, su ces si-
va men te, aos bens e ser vi ços:

I – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra si-
le i ras de ca pi tal na ci o nal;

II – pro du zi dos no País;
III – pro du zi dos ou pres ta dos por em pre sas bra -

si le i ras.
§ 3º A li ci ta ção não será si gi lo sa, sen do pú bli cos

e aces sí ve is ao pú bli co os atos de seu pro ce di men to,
sal vo quan to ao con te ú do das pro pos tas, até a res-
pec ti va aber tu ra.

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. To dos têm di re i to ao meio am bi en te
eco lo gi ca men te equi li bra do, bem de uso co mum do
povo e es sen ci al à sa dia qua li da de de vida, im pon-
do-se ao Po der Pú bli co e à co le ti vi da de o de ver de de -
fen dê-lo e pre ser vá-lo para as pre sen tes e fu tu ras ge -
ra ções.

§ 1º – Para as se gu rar a efe ti vi da de des se di re i-
to, in cum be ao Po der Pú bli co:

I – pre ser var e res ta u rar os pro ces sos eco ló gi-
cos es sen ci a is e pro ver o ma ne jo eco ló gi co das es pé-
ci es e ecos sis te mas;

II – pre ser var a di ver si da de e a in te gri da de do
pa tri mô nio ge né ti co do País e fis ca li zar as en ti da des
de di ca das à pes qui sa e ma ni pu la ção de ma te ri al
ge né ti co;

III – de fi nir, em to das as uni da des da Fe de ra ção,
es pa ços ter ri to ri a is e seus com po nen tes a se rem es -
pe ci al men te pro te gi dos, sen do a al te ra ção e a su-
pres são per mi ti das so men te atra vés de lei, ve da da
qual quer uti li za ção que com pro me ta a in te gri da de
dos atri bu tos que jus ti fi quem sua pro te ção;

IV – exi gir, na for ma da lei, para ins ta la ção de
obra ou ati vi da de po ten ci al men te ca u sa do ra de sig ni-
fi ca ti va de gra da ção do meio am bi en te, es tu do pré vio
de im pac to am bi en tal, a que se dará pu bli ci da de;

V – con tro lar a pro du ção, a co mer ci a li za ção e o
em pre go de téc ni cas, mé to dos e subs tân ci as que
com por tem ris co para a vida, a qua li da de de vida e o
meio am bi en te;

VI – pro mo ver a edu ca ção am bi en tal em to dos
os ní ve is de en si no e a cons ci en ti za ção pú bli ca para a 
pre ser va ção do meio am bi en te;

VII – pro te ger a fa u na e a flo ra, ve da das, na for -
ma da lei, as prá ti cas que co lo quem em ris co sua fun -
ção eco ló gi ca, pro vo quem a ex tin ção de es pé ci es ou
sub me tam os ani ma is a cru el da de.

§ 2º – Aque le que ex plo rar re cur sos mi ne ra is
fica obri ga do a re cu pe rar o meio am bi en te de gra da-
do, de acor do com so lu ção téc ni ca exi gi da pelo ór gão
pu bli co com pe ten te, na for ma da lei.

§ 3º – As con du tas e ati vi da des con si de ra das le -
si vas ao meio am bi en te su je i ta rão os in fra to res, pes -
so as fí si cas ou ju rí di cas, a san ções pe na is e ad mi nis-
tra ti vas, in de pen den te men te da obri ga ção de re pa rar
os da nos ca u sa dos.

§ 4º – A Flo res ta Ama zô ni ca bra si le i ra, a Mata
Atlân ti ca, a Ser ra do Mar, o Pan ta nal Mato-Gros sen se
e a Zona Cos te i ra são pa tri mô nio na ci o nal, e sua uni -
ti za ção far-se-á, na for ma da lei, den tro de con di ções
que as se gu rem a pre ser va ção do meio am bi en te, in -
clu si ve quan to ao uso dos re cur sos na tu ra is.

§ 5º – São in dis po ní ve is as ter ras de vo lu tas ou 
ar re ca da das pe los Esta dos, por ações dis cri mi na tó-
ri as, ne ces sá ri as à pro te ção dos ecos sis te mas na tu-
ra is.

§ 6º – As usi nas que ope rem com re a tor nu cle ar
de ve rão ter sua lo ca li za ção de fi ni da em lei fe de ral,
sem o que não po de rão ser ins ta la das.

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

(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)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, DE 2003

Tor na obri ga tó rio o uso do le i te de
vaca na Me ren da Esco lar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É obri ga tó ria a in clu são do le i te de vaca,

in na tu ra, de pro du ção na ci o nal, nos car dá pi os do
Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar (PNAE)
do Mi nis té rio da Edu ca ção.

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

Jus ti fi ca ção

O Pro gra ma Na ci o nal de Ali men ta ção Esco lar
(PNAE), tam bém co nhe ci do como Me ren da Esco lar,
foi cri a do há 45 anos e hoje aten de cer ca de 37 mi -
lhões de alu nos ma tri cu la dos no en si no pré-es co lar e
fun da men tal de es co las pú bli cas e fi lan tró pi cas.

Os Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os são as 
en ti da des exe cu to ras do pro gra ma e re ce bem re cur-
sos fi nan ce i ros do Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to da Edu ca ção (FNDE). Em 2002, fo ram apli ca-
dos R$848,8 mi lhões des ti na dos à com pra e dis tri bu i-
ção de ali men tos para as es co las.

O Pnae tem como ob je ti vo as se gu rar que 15%
das ne ces si da des nu tri ci o na is diá ri as dos alu nos se -
jam aten di das. Espe ra-se, as sim, ele var o ren di men to
es co lar e in tro du zir há bi tos ali men ta res sa u dá ve is.

Des sa for ma, os car dá pi os são ela bo ra dos por
nu tri ci o nis tas ca pa ci ta dos, su per vi si o na dos pe los Con-
se lhos de Ali men ta ção Esco lar, e le van do em con ta os
há bi tos ali men ta res e a vo ca ção agrí co la lo ca is.

Os da dos apre sen ta dos re ve lam a mag ni tu de e
re le vân cia do Pnae, es pe ci al men te se con si de rar mos
que, para mu i tos dos alu nos be ne fi ci a dos, a me ren da
es co lar é a úni ca re fe i ção diá ria.

Uma ali men ta ção cor re ta e equi li bra da re quer a
uti li za ção de ali men tos bá si cos, in dis pen sá ve is a cri -
an ças e ado les cen tes.

O le i te de vaca é um dos ali men tos mais com -
ple tos que dis po mos. Pos sui a ma i o ria dos ele men tos
es sen ci a is – mi cro nu tri en tes, ami noá ci dos e áci dos
gra xos – em por ções ma i o res que qual quer ou tro pro -
du to iso la do. Pos sui, ain da, pro te í nas de alta qua li da-
de, ele va do per cen tu al de cál cio, além de ou tras
subs tân ci as bi o a ti vas, como en zi mas, fa to res de
cres ci men to, hor mô ni os e ci to ci nas. To dos es ses
com po nen tes re for çam a im por tân cia do le i te de vaca
como ali men to diá rio fun da men tal.

É um pro du to fá cil de ser en con tra do, de ba i xo
cus to, ver sá til, que pode ser uti li za do com bi na do com
di ver sos ou tros ali men tos.

As in dis cu tí ve is qua li da des do le i te de vaca o
cre den ci am para ser in clu í do no car dá pio diá rio da
me ren da es co lar.

Ante o ex pos to, es pe ra mos con tar com o apo io
de nos sos ilus tres Pa res para apro va ção do pro je to
de lei que ora apre sen ta mos.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 42, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Vin cu la re cur sos para a se gu ri da de
so ci al.

Art. 1º Os re cur sos da re mu ne ra ção das dis po-
ni bi li da des do Te sou ro Na ci o nal ori un dos da re mu ne-
ra ção de re cur sos de fon tes ou des ti na dos à se gu ri-
da de so ci al se rão obri ga to ri a men te apli ca dos na se -
gu ri da de so ci al, cons ti tu in do fon te es pe ci fi ca para
fins das leis de na tu re za or ça men tá ria.

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

Jus ti fi ca ção

O ar ti go 194 da Cons ti tu i ção cita que “se gu ri da-
de so ci al com pre en de um con jun to in te gra do de
ações de ini ci a ti va dos po de res pú bli cos e da so ci e-
da de, des ti na dos a as se gu rar os di re i tos re la ti vos à
sa ú de, à pre vi dên cia e à as sis tên cia so ci al”.

Como não po de ria de i xar de ser, é evi den te que
para aten der a um le que de di re i tos tão abran gen te e
am bi ci o so, que en vol ve ações na área da sa ú de, da
pre vi dên cia so ci al e da as sis tên cia so ci al, o po der pú -
bli co en fren ta pro ble mas de or dem or ça men tá ria, ten -
do em vis ta a es cas sez de re cur sos e as enor mes ne -
ces si da des de toda a so ci e da de.

Com o ob je ti vo de mi ni mi zar os pro ble mas da
se gu ri da de so ci al, uma pri me i ra pro vi dên cia está em
cur so, de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo e que está
con tan do com o subs tan ci al apo io do Po der Le gis la ti-
vo: a re for ma da pre vi dên cia. Qu an do im plan ta da po -
de rá cor ri gir mu i ta das dis tor ções que ora se ve ri fi cam
e que tor nam o gi gan tes co or ça men to da pre vi dên cia
so ci al in su fi ci en te para al can çar to dos os seus ob je ti-
vos.Esta pro po si ção visa a com ple men tar esse es for-
ço in gen te.
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Da for ma como o or ça men to é atu al men te apre -
sen ta do não é pos sí vel sa ber que par ce la dos re cur-
sos re fe rem-se às “Re mu ne ra ção das Dis po ni bi li da-
des do Te sou ro Na ci o nal” ori un dos da re mu ne ra ção
de re cur sos de fon tes ou des ti na dos à Se gu ri da de.
Po rém, pode-se es ti mar, uti li zan do-se o mes mo per-
cen tu al de cer ca de 30% que a Lei Orça men tá ria para 
2003 alo ca para a pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al,
que 30% da “Re mu ne ra ção das Dis po ni bi li da des do
Te sou ro Na ci o nal” são ori un dos da re mu ne ra ção de
re cur sos de fon tes ou des ti na dos à Se gu ri da de So ci al.

Sabe-se que, his to ri ca men te, os re cur sos alo ca-
dos para a Se gu ri da de So ci al têm se mos tra do in su fi ci-
en tes. Este pro je to de lei tem o ob je ti vo de con tri bu ir
para cor ri gir essa dis tor ção, e ten tar cum prir o que é
cons ti tu ci o nal men te as se gu ra do pela Cons ti tu i ção, mas 
que in de vi da e in jus ta men te não tem sido ob ser va do.
Se apro va da nos sa pro po si ção, os re cur sos da fon te
“Re mu ne ra ção das Dis po ni bi li da des do Te sou ro Na ci o-
nal”, ori un dos da re mu ne ra ção de re cur sos de fon tes ou 
des ti na dos à Se gu ri da de So ci al, se rão apli ca dos obri -
ga to ri a men te em des pe sas da Se gu ri da de So ci al.

Assim, pode-se ob ser var que esta pro po si ção é
co e ren te com o prin cí pio de que o aces só rio deve
acom pa nhar o prin ci pal, ou seja, ao de ter mi nar que
os re cur sos da fon te “Re mu ne ra ção das Dis po ni bi li-
da des do Te sou ro Na ci o nal”, ori un dos da re mu ne ra-
ção de re cur sos de fon tes ou des ti na dos à Se gu ri da-
de So ci al, se jam apli ca dos obri ga to ri a men te em des -
pe sas da Se gu ri da de So ci al.

Sob o pon to de vis ta do mé ri to, a pro po si ção
que ora apre sen ta mos e com pa tí vel com o me ca nis-
mo de vin cu la ção de re cur sos para a Se gu ri da de So -
ci al, ob je ti vo per se gui do pela Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te de 1988, vez que, até aque le mo men to
his tó ri co, o que se ob ser va va era que as po lí ti cas de
ajus te fis cal im ple men ta das sa cri fi ca vam a área so ci-
al, com o que dis cor da mos.

Pelo ex pos to, so li ci ta mos o apo io dos no bres
co le gas Se na do res para apro va ção des te Pro je to de
Lei Com ple men tar.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003 – Se-
na dor Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Art. 194.* A se gu ri da de so ci al com pre en de um
con jun to in te gra do de ações de ini ci a ti va dos po de res

pú bli cos e da so ci e da de, des ti na das a as se gu rar os
di re i tos re la ti vos à sa ú de, à pre vi dên cia e à as sis tên-
cia so ci al.

Pa rá gra fo úni co. Com pe te ao po der pú bli co, nos
ter mos da lei, or ga ni zar a se gu ri da de so ci al, com
base nos se guin tes ob je ti vos:

I – uni ver sa li da de da co ber tu ra e do aten di-
men to;

II – uni for mi da de e equi va lên cia dos be ne fí ci os
e ser vi ços às po pu la ções ur ba nas e ru ra is;

III – se le ti vi da de e dis tri bu ti vi da de na pres ta ção
dos be ne fí ci os e ser vi ços;

IV – ir re du ti bi li da de do va lor dos be ne fí ci os;
V – eqüi da de na for ma de par ti ci pa ção no cus -

te io;
VI – di ver si da de da base de fi nan ci a men to;
VII – ca rá ter de mo crá ti co e des cen tra li za do da

ad mi nis tra ção, me di an te ges tão qua dri par ti te, com
par ti ci pa ção dos tra ba lha do res, dos em pre ga do res,
dos apo sen ta dos do Go ver no nos ór gãos co le gi a dos.
....................................................................................

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

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.

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 53, DE 2003

Nos ter mos do Arti go 218 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, re que i ro Ho me na gem de Pe sar à
fa mí lia de Ivo Pe dro Hoff man, emi nen te Lí der do Par -
ti do do Mo vi men to De mo crá ti co de Ron dô nia.

Pre si den te do Sin di ca to Ru ral de Ouro Pre to do
Oes te, em meu Esta do, Ivo Hoff man es ta va ra di ca do
na que la re gião des de 1973, des ta can do-se gra da ti-
va men te en tre os in cen ti va do res da me lho ria das téc -
ni cas de plan tio e cri a ção. Ti nha 52 anos de ida de e
como mi li tan te do nos so par ti do, PMDB, che gou a
dis pu tar, na con di ção de Vice-Pre fe i to, as úl ti mas ele -
i ções mu ni ci pa is.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Val dir Ra upp, PMDB/RO.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa
en vi a rá o voto de pe sar à fa mí lia en lu ta da.

So bre a mesa, re que ri men tos 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:
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REQUERIMENTO Nº 54, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no in ci so I do ar ti go 256, 

do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que i ro a
re ti ra da do pro je to de Lei do Se na do nº 14, de 2003,
de mi nha au to ria, ten do em vis ta que me apre sen tei
nova pro po si ção, re gu la men tan do a ma té ria com ma i-
or am pli tu de.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Hé lio Cos ta

REQUERIMENTO Nº 55, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do º 12, alí nea c, in ci so II,
do art. 255 que o pro je to de Lei do Se na do nº 13/2003,
que mo di fi ca o art. 37 da Lei nº 9.433/97, para am pli ar
as con di ções de cri a ção dos Co mi tês de Ba cia Hi dro-
grá fi ca nos rios fe de ra is, seja sub me ti do ao exa me da
Co mis são dos Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Tião Vi a na, Lí der do Blo co de Apo io ao Go -
ver no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os re que ri-
men tos li dos se rão pu bli ca dos e in clu í dos em Ordem
do Dia opor tu na men te, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2003

Insti tui a Ou vi do ria Per ma nen te do
Se na do Fe de ral para en ca mi nhar de nún-
ci as de pre con ce i tos e dis cri mi na ções.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Fica ins ti tu í da a Ou vi do ria Per ma nen te

do Se na do Fe de ral, ór gão plu ri par ti dá rio, vin cu la do
ao Po der Le gis la ti vo.

Art. 2º Este Órgão re u nir-se-á se ma nal men te,
para to mar co nhe ci men to de de nún ci as de pre con ce i-
tos ou dis cri mi na ções pra ti ca dos con tra a po pu la ção
em ge ral.

Art. 3º Os mem bros da Ou vi do ria Per ma nen te do
Se na do Fe de ral se rão es co lhi dos pe los par ti dos com
re pre sen ta ção nes ta Casa, e te rão man da to de 1 (um)
ano, po den do ser re con du zi dos por igual pe río do.

§ 1º A Ou vi do ria Per ma nen te do Se na do Fe de-
ral será cons ti tu í da por 1 (um) se na dor de cada Par ti-
do.

§ 2º Cada mem bro ti tu lar pos su i rá 1 (um) su-
plen te.

Art. 4º Os in te res sa dos em fa zer suas de nún ci-
as se rão ou vi dos pes so al men te pe los mem bros da
Ou vi do ria Per ma nen te do Se na do Fe de ral, con for me
or dem de ins cri ção.

Art. 5º As vi o la ções dos di re i tos ci vis, via atos de 
pre con ce i to ou dis cri mi na ção, se rão en ca mi nha das
às au to ri da des com pe ten tes, me di an te re la tó rio ela-
bo ra do por in te gran te da Ou vi do ria e apro va do pela
ma i o ria dos seus in te gran tes.

Art. 6º Os de ve res da Ou vi do ria Per ma nen te do
Se na do Fe de ral são:

a. Inves ti gar, co le tar in for ma ções, es tu-
dar e ava li ar as de nún ci as de dis cri mi na ção
ou pre con ce i to em vir tu de raça, cor, et nia,
re li gião, pro ce dên cia na ci o nal, de fi ciên cia,
gê ne ro e op ção se xu al.

b. Ava li ar as leis e po lí ti cas fe de ra is re -
la ti vas à dis cri mi na ção, pre con ce i to ou re cu-
sa de pro te ção igual por par te das leis em
vir tu des de raça, cor, et nia, re li gião, pro ce-
dên cia na ci o nal, de fi ciên cia, gê ne ro e op ção
se xu al.

c. Co le tar, in ves ti gar, ava li ar in for ma-
ções re sul tan tes de atos de dis cri mi na ção
ou pre con ce i to em vir tu de raça, cor, et nia,
re li gião, pro ce dên cia na ci o nal, de fi ciên cia,
gê ne ro e op ção se xu al jun to aos me i os de
co mu ni ca ção.

d. Re ce ber de nún ci as e in ves ti gar o
uso de 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 qual quer fi na li da de.

e. Ser vir como en tre pos to na ci o nal
para in for ma ções re la ti vas à dis cri mi na ção,
pre con ce i to ou re cu sa de pro te ção igual por
par te das leis em vir tu de raça, cor, et nia, re -
li gião, pro ce dên cia na ci o nal, de fi ciên cia, gê -
ne ro e op ção se xu al.

f. Apre sen tar re la tó ri os, in for ma ções e
re co men da ções ao Pre si den te da Re pú bli ca
e ao Con gres so Na ci o nal.

g. Emi tir co mu ni ca dos de in te res se pú -
bli co vi san do de sin cen ti var a dis cri mi na ção
ou o pre con ce i to por mo ti vo raça, cor, et nia,
re li gião, pro ce dên cia na ci o nal, de fi ciên cia,
gê ne ro e op ção se xu al, bem como por
ações po lí ti cas, eco nô mi cas ou so ci a is.

h. Enca mi nhar aos ór gãos com pe ten tes
do Go ver no Fe de ral, Esta du a is e Mu ni ci pa is,
as que i xas re ce bi das, quan do for o caso,
para ado ção das pro vi dên ci as ca bí ve is.
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Pa rá gra fo úni co. A Ou vi do ria Per ma nen te do
Se na do Fe de ral po de rá re a li zar au diên ci as para
apu rar as de nún ci as.

Art. 7º Fica as se gu ra da, para fun ci o na men to da
Ou vi do ria Per ma nen te do Se na do Fe de ral, ora cri a-
da, a es tru tu ra fí si ca e lo gís ti ca ade qua da ao atin gi-
men to dos ob je ti vos a que se pro põe.

Art. 8º Esta re so lu ção en tra rá em vi gor 3 (três)
me ses após sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Gran de par te da po pu la ção bra si le i ra so fre a vi -
o lên cia do pre con ce i to e da dis cri mi na ção, di a ri a men-
te, na pró pria car ne.

Alguns ca sos re per cu tem nos me i os de co mu ni-
ca ção, mas não che gam ao co nhe ci men to das au to ri-
da des com pe ten tes e o povo fica im po ten te di an te
das in jus ti ças so ci a is.

Cre mos que esta Casa mu i to pode con tri bu ir
para mi no rar o pre sen te qua dro.

Assim, pro po mos ins ti tu ir, no Se na do Fe de ral,
uma Ou vi do ria Per ma nen te para aten der as que i xas
e de nún ci as da po pu la ção em ge ral, no que tan ge às
ques tões re la ci o na das aos pre con ce i tos e às dis cri-
mi na ções.

O pre sen te pro je to foi es pe lha do em pro po si ção
se me lhan te apro va da por lei pelo Con gres so Ame ri-
ca no, em 1957.

A ques tão dos di re i tos ci vis no Bra sil é la men tá-
vel, prin ci pal men te no que tan ge à dis cri mi na ção ou
pre con ce i to con tra os ne gros, ido sos, cri an ças, de fi ci-
en tes fí si cos, mu lhe res, re la ti vos à cor, ao sexo, à re li-
gião e à pro ce dên cia na ci o nal.

Enten de mos que a cri a ção da Ou vi do ria Per ma-
nen te é uma de mons tra ção de que o Se na do Fe de ral
quer ou vir o povo e en trar em sin to nia com a so ci e da-
de. Essa Ou vi do ria cer ta men te aper fe i ço a rá o nos so
tra ba lho na ela bo ra ção de leis e pro po si ções, e con tri-
bu i rá para uma efe ti va apli ca ção das mes mas.

A nos sa ini ci a ti va, co le gas par la men ta res, visa
as se gu rar um es pa ço de mo crá ti co para o exa me de
ques tões como o pre con ce i to ra ci al e as dis cri mi na-
ções. Esta Ou vi do ria cum pri rá um pa pel fun da men tal
no sen ti do de com ba ter o apart he id e con tri bu ir para
var rê-lo, de uma vez por to das, da his tó ria pre sen te e
fu tu ra da Hu ma ni da de.

Con ta mos, por isso, com o apo io de nos sos ilus -
tres pa res, no sen ti do de sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 26 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Pa u lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O pro je to
será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so bre a mesa,
du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber emen da,
nos ter mos do art. 401, § 1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 4º da Re so lu ção
nº 2, de 2001, in di ca ções das Li de ran ças para com -
por o Con se lho do Di plo ma Mu lher-Ci da dã Bert ha
Lutz, para a se gun da pre mi a ção:

São in di ca dos pe los res pec ti vos Par ti dos as
Srs. e os Srs. Se na do res:

PMDB

Se na do ra Íris de Ara ú jo

PFL

Se na do ra Ro se a na Sar ney

PT

Se na do ra Serys Slhes sa en ko

PSDB

Se na do ra Lú cia Vâ nia

PDT

(aguar dan do in di ca ção)

PSB

(aguar dan do in di ca ção)

PTB

Se na dor Pa pa léo Paes

PL

Se na dor Mag no Mal ta

PPS

Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa-se à

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 33, de 2002, pro ve-
ni en te da Me di da Pro vi só ria 77, de 2002,
que al te 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 -
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to ri za a con ces são de cré di to, 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,
para aqui si ção dos tí tu los do Te sou ro Na ci o-
nal ne ces sá ri os à con tra ta ção de ope ra ção
na for ma 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, re la ci o na da com dí vi das con tra í-
das com re cur sos de ou tras fon tes; 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, ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ro nal do
Ca i a do (PFL-GO), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e à
Emen da nº 13, pela re je i ção das Emen das
nºs 1 a 12 e 14 a 36, na for ma do Pro je to de 
Lei de Con ver são nº 33 de 2002.

A Pre si dên cia per gun ta aos Srs. Lí de res se há
acor do so bre a vo ta ção da ma té ria. (Pa u sa.)

Esta mos, nes te mo men to, con sul tan do os Srs.
Lí de res se há acor do so bre o Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 33, de 2002, Item nº 1 da pa u ta.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra como Re la tor da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª tem
a pa la vra.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Como Re -
la tor.) – Sr. Pre si den te, como já con ver sa mos on tem e 
fi cou de ci di do, essa ma té ria es ta ria em con di ções de
ser vo ta da após o en ten di men to en tre as Li de ran ças,
o Go ver no e tam bém o Con gres so Na ci o nal, uma vez
que, so fren do mu dan ça aqui, no Se na do, ela vol ta ria
para a Câ ma ra.

Ain da não te nho con di ções de apre sen tar o pro -
je to de con ver são, uma vez que pre ci sa mos fa zer o
en ten di men to com o Po der Exe cu ti vo a res pe i to da
ma té ria. É ne ces sá rio, é ur gen te, como o é a pró pria
me di da pro vi só ria, que se faça esse en ten di men to.

Mu i to obri ga do.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V.Exª

a pa la vra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como

Lí der.) – É exa ta men te isso, Sr. Pre si den te. Fi ze mos

um acor do que teve como con se qüên cia o tran ca men-
to da pa u ta para que pu dés se mos re co me çar as con -
ver sas, o que es pe ra mos fa zer de po is do Car na val.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª
a pa la vra.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der.) – Sr. Pre si den te, re a fir mo esse en ten di men to.
Está sen do fir ma do um acor do en tre os Par ti dos e o
Go ver no, e es pe ra mos, com a ma i or bre vi da de pos sí-
vel, dar a res pos ta que o Ple ná rio do Se na do me re ce,
para que o an da men to le gis la ti vo pos sa ser cum pri do.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª

a pa la vra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí -

der.) – Sr. Pre si den te, da mes ma for ma, re gis tro, em
pri me i ro lu gar, que não há ain da acor do; por tan to, é
im por tan te o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro ter mais pra zo
para dis cu tir a ma té ria.

Re gis tro, ain da, Sr. Pre si den te, que es ta mos
apre sen tan do uma emen da à Me di da Pro vi só ria nº
77, res ta be le cen do um acor do que foi fe i to aqui, nes te
ple ná rio, de re a ber tu ra do Re fis.

A MP n º 66 foi ne go ci a da na Câ ma ra e no Se na-
do. Re la tei a ma té ria no Se na do. Acer ta mos a re a ber-
tu ra do Re fis. De po is, a equi pe de tran si ção pe diu
veto des se acor do, além de ou tros as sun tos.

Sei que o Mi nis tro José Dir ceu já es te ve na Câ -
ma ra, dis cu tin do a re e di ção da me di da pro vi só ria,
mas, para fa ci li tar e se im ple men tar ra pi da men te o
Re fis, es ta mos apre sen tan do uma emen da à MP nº
77, para que efe ti va men te o acor do pos sa ser res ta-
be le ci do, pos sa ser cum pri do, e as em pre sas bra si le i-
ras pos sam no va men te re es tru tu rar as suas dí vi das e
vol tar da clan des ti ni da de para uma ação pro du ti va
na ci o nal trans pa ren te.

Por tan to, aqui fica o re gis tro.
Já fa lei com o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro e es tou

en ca mi nhan do có pia des sa emen da, que re pac tua o
acor do fe i to no ano pas sa do e que não foi cum pri do.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -

der.) – Sr. Pre si den te, re a fir man do o que fa lei on tem,
o PFL par ti ci pa do acor do – o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
é um ex pert nes se as sun to – e de se ja que, den tro do
en ten di men to, se jam con si de ra dos os re cur sos do
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FAT.O PFL de se ja ain da que o teto se ele ve dos R$35 
mil e está in te i ra men te de acor do em que seja con si-
de ra do o que foi acer ta do em pas sa do re cen te, ou
seja, a re a ber tu ra dos pra zos do  Re fis.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Não ha ven-

do acor do en tre as Li de ran ças quan to ao item 1 da
pa u ta, a Pre si dên cia de cla ra so bres ta das as de ma is
ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia de hoje, re tor-
nan do o Pro je to de Lei de Con ver são nº 33, de 2002
ama nhã, como pri me i ro item da pa u ta.

São as se guin tes as ma té ri as so bres-
ta das:

2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, pa -
rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 3, de 2003, (apre sen ta do pela Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 70, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri bal-
di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o 1º (tri mes tre do ano de 2003).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

3

MENSAGEM Nº 286, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 286, de 2002 (nº 797/2002, 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 João
Gu al ber to Mar ques Por to Jú ni or, 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 de Cin ga pu ra.

4

MENSAGEM Nº 288, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 288, de 2002 (nº 820/2002, 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 Re na to
Luiz Ro dri gues Mar ques, 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 Ucrâ nia.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 433, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 (nº 1.645/2002, 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 Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 434, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Ce su mar para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra na ci da de de Ma rin gá (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir
Ga bar do.

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio – Rá dio Xa-
van tes de Ipa me ri 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 Ipa me ri,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 438, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de Ipo rá para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ipo rá
(GO) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.069, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran-
da.
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9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 456, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 456, de 2002 (nº 1.630/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.149, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 457, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 457, de 2002 (nº 1.650/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.236, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 475, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 475, de 2002 (nº 1.497/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Expan são Cul tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.327, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 501, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 501, de 2002 (nº 1.175/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va
de Uber lân dia para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são

de sons e ima gens na ci da de de Uber lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.240, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – O Se na dor
Arthur Vir gí lio ha via pe di do a pa la vra pri me i ro.Em se -
gui da, con ce de rei a pa la vra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re i-
te ro que o Se na dor Ro me ro Jucá fa lou pelo par ti do e
tam bém que nós, do PSDB, fi ze mos uma pro pos ta
con cre ta no sen ti do de que o Pre si den te José Sar ney
re ú na as Li de ran ças de Go ver no e de Opo si ção nes ta
Casa para que, sen ta dos à mesa, com um bom en ten-
di men to, pos sa mos ver a me lhor ma ne i ra de se re sol-
ver essa pen dên cia. A de ter mi na ção do PSDB é uma,
e mu i to cla ra: vo tar tudo aqui lo que seja de in te res se
des te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Peço a pa -

la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-

den te, so li ci to mi nha ins cri ção em nome da Li de ran ça
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pela Li de-
ran ça, te mos, até o mo men to, dois Se na do res ins cri-
tos: Alme i da Lima e Tião Vi a na. V. Exª será cha ma do
em se gui da.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Con sul tei a
Mesa, ain da há pou co, para sa ber se ha via al guém
ins cri to para fa lar pela Li de ran ça, e não ha via. Só se
es sas ins cri ções ocor re ram de po is de a Mesa ter
pres ta do a in for ma ção. Qu e ro ape nas de i xar isso re -
gis tra do por que tive a de li ca de za de con sul tar a
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor,
da mi nha par te, não te nho nada con tra ao fato de V.
Exª se ma ni fes tar. Re ce bi nes te mo men to as duas
ins cri ções e acre di to que, por par te dos Lí de res ins -
cri tos, não ha ve rá ne nhu ma po si ção con trá ria no sen -
ti do de que V. Exª fale nes te mo men to.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela Li de ran ça do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Alme i da Lima, pela Li de ran ça do
PDT, por 20 mi nu tos.
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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, agra de ço à Deus, à mi nha mãe, à me mó-
ria do meu pai, à mi nha fa mí lia, es po sa e fi lhos, agra -
de cer ao povo de Ser gi pe, aos com pa nhe i ros do PDT
e de ali an ça po lí ti ca.

A gra ti dão foi o sen ti men to que in va diu mi nha
alma e dela se apos sou des de o ins tan te da vi tó ria
como can di da to ao man da to de Se na dor da Re pú bli-
ca, que ora exer ço. Essa gra ti dão far-se-á pre sen te
em cada ins tan te des te man da to e será ex pres sa da
nas po si ções que sem pre ado ta rei em fa vor de Ser gi-
pe, do nos so povo e do Bra sil.

A mi nha cons ciên cia diz que ser Se na dor da
Re pú bli ca é uma hon ra. Por isso mes mo, exer ci ta rei
esse man da to, guar dan do fi de li da de com as pro pos-
tas que apre sen tei ao povo du ran te a cam pa nha ele i-
to ral, por con si de rar não ser eti ca men te cor re to um
dis cur so para ga nhar a ele i ção e um ou tro com ple ta-
men te opos to para o exer cí cio do man da to. Tal si tu a-
ção é uma tra i ção ao povo, um en go do ele i to ral. E
mais, o exer cí cio de qual quer man da to deve con tem-
plar as as pi ra ções po pu la res e man ter fi de li da de à
pró pria von ta de do povo que o ele geu.

O man da to de Se na dor da Re pú bli ca é um ins -
tru men to po lí ti co gran di o so, ca paz de ope rar mu dan-
ças be né fi cas à vida das pes so as. Essa é a sua uti li-
da de. Só ser ve e só deve ser vir para esse fim. Enten -
do que não deve ser vir para aten der a ve le i da des, a
sen ti men tos su bal ter nos ou a ob je ti vos pes so a is. Por-
tan to, o man da to de Se na dor é uma pro cu ra ção bas -
tan te, da que las et ex tra, que o povo ou tor ga para que 
se fa çam suas ve zes, da me lhor for ma que o es for ço e 
a qua li fi ca ção de cada um pos sam ope rar.

O Se na do é uma ins ti tu i ção do Esta do que tem
a fi na li da de, como ele pró prio, de es ta be le cer as nor -
mas ne ces sá ri as à har mo nia so ci al e po lí ti ca en tre os
ci da dãos e en tre es tes e o pró prio Esta do, além de
pro pi ci ar a pros pe ri da de de sua po pu la ção.

O povo bra si le i ro é cre dor de bem-es tar so ci al e
por ele an se ia. Ge rar esse bem-es tar ou, pelo me nos,
pos si bi li tá-lo, per mi ti-lo até ou, ao me nos, não cri ar di -
fi cul da des e em ba ra ços para que o pró prio povo, por
si só, al can ce esse ob je ti vo é fun ção dos Go ver nos e
do Esta do, ra zão de sua exis tên cia. Essa fic ção ju rí di-
ca, o Esta do, cri a ção da in te li gên cia do ho mem, ao
lon go dos sé cu los evo lu iu e ex pe ri men tou vá ri as for -
mas ou con cep ções, con si de ra das jus tas ou in jus tas,
de mo crá ti cas ou ti râ ni cas, de ge ne ra das e até mes mo
ex cên tri cas à óti ca da nos sa cul tu ra oci den tal. Mas, o
que é cer to e uni ver sal men te ace i to pela ma i o ria dos
po vos, é que ele, o Esta do De mo crá ti co de Di re i to, é

in dis pen sá vel à exis tên cia da pró pria so ci e da de ci vi li-
za da.

Por tan to, aqui es ta mos com a obri ga ção de cri ar
os ins tru men tos ne ces sá ri os para o Esta do cum prir a
sua mis são: ser jus to e pro pi ci ar o bem-es tar e a fe li ci-
da de do povo. Assim pro ce den do, es ta re mos bem de -
sem pe nhan do o nos so pa pel.

Des sa for ma, em cum pri men to a esse de si de ra-
to, in vo co a aten ção de V. Exªs para, jun tos, em uma
bre ve re fle xão, pas san do o Bra sil em re vis ta, per ce-
ber mos um País em sua ex pres são ter ri to ri al, apre-
sen tan do-se com as con di ções mais que ne ces sá ri-
as, pri vi le gi a das até, para se trans for mar em uma po -
tên cia mun di al, tão-so men te por sua di men são con ti-
nen tal. Nes te País, a in co men su rá vel ri que za mi ne ral,
o gi gan tis mo em água po tá vel, a fer ti li da de do solo, a
gran di o sa bi o di ver si da de, o cli ma ame no, mes mo o
do semi-ári do nor des ti no, de onde or gu lho sa men te
ve nho, ou das re giões sub tro pi ca is, des ta cam-se com 
ini gua lá ve is van ta gens, com pa ra das a ou tras re giões
do mun do. Aqui, não se re gis tram ter re mo tos, ma re-
mo tos, tu fões ou vul cões. Nos sas ter ras não fi cam co -
ber tas de gelo, a im pe dir a la vra do solo. A di ver si da-
de cli má ti ca, com ví ti mas hu ma nas, ocor re so men te
quan do as chu vas de ve rão se pre ci pi tam no lu gar em 
que o ho mem, por di ver sas ra zões – umas até com -
pre en sí ve is, em bo ra não ace i tá ve is –, agre diu a na tu-
re za, ou quan do o sol, in cle men te, en con tra um ho-
mem des pre pa ra do e de sas sis ti do por go ver nos ne -
gli gen tes, nor mal men te, um nor des ti no, aque le que o
Mi nis tro Gra zi a no des qua li fi ca, mas que Eu cli des da
Cu nha con si de rou “an tes de tudo, um for te” – e, nes sa
di ver gên cia só cio-an tro po ló gi ca, pre fi ro a opi nião do
se gun do. Esti ves se ele, o nor des ti no, pre pa ra do e as -
sis ti do por go ver nos, la vran do a ter ra em pe rí me tros
ir ri ga dos, te ria no sol, in cle men te, um ali a do, pos si bi li-
tan do-lhe sa fras du ran te o ano in te i ro. Como se vê,
um País aben ço a do por DEUS! Mas, la men ta vel men-
te, des gra ça do pela in com pe tên cia de suas eli tes. “Ó!
Se nhor DEUS dos des gra ça dos, di zei-me Vós, Se -
nhor DEUS, se é lou cu ra ou se é ver da de tan to
hor ror pe ran te os céus”, na ins pi ra ção poé ti ca e re -
sig na da de um nor des ti no: Cas tro Alves.

Da mes ma for ma, como Na ção, na sua ex pres-
são ét ni co-cul tu ral e re li gi o sa, o Bra sil tem ex tra or di-
ná ria vo ca ção para a gran di o si da de: so mos um povo
de sen ti men to afá vel e aco lhe dor, de ín do le pa cí fi ca e 
com por ta men to pa ci fis ta, sem ani mus be li ge ran te,
não dado a en vol vi men to em guer ras; sem di ver si da-
des ét ni cas nem con fli tos ét ni cos ou re li gi o sos; sem
lu tas in ter nas fra tri ci das, se pa ra tis tas, sem gue tos
nem ten ta ti vas se gre ga ci o nis tas de na tu re za co le ti va;
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sem a in to le rân cia ca paz de re sul tar em ma le fí ci os;
com um só idi o ma. So mos a Na ção da paz. Esta é
uma Na ção que tra ba lha. Esta é uma Na ção para o
povo vi ver bem, li vre e fe liz.

Di an te des sas ob ser va ções acer ca da gran di o-
si da de do Bra sil, é for ço so ques ti o nar o que con si de-
ro in tri gan te e per tur ba dor, pos to que con tra di tó rio.
Cons ta to, cons tran gi do, é bem ver da de, que, se de
um lado te mos um País rico, com mais de 251 mi lhões
de hec ta res de ter ras fér te is, com um em cada dez li -
tros de água doce do mun do, com uma das ma i o res
re ser vas mi ne ra is do Pla ne ta e, aci ma de tudo, com
um povo tra ba lha dor e cri a ti vo, de ou tro lado so mos
um povo po bre, que já soma mais de 5 mi lhões e 500
mil pes so as sem ca sas para mo rar, 11 mi lhões e 700
mil de sem pre ga dos, mais de 40 mi lhões pas san do
fome e mais de 50 mi lhões vi ven do aba i xo da li nha de
po bre za, com ren da in fe ri or a R$100 por mês, in su fi-
ci en te para sus ten tar mi ni ma men te a fa mí lia.

Como se vê, a ma i or cons ta ta ção é a de que
não te mos um Esta do jus to. São mi lhões e mi lhões de 
pa trí ci os sem as sis tên cia à sa ú de, mor ren do, ain da,
de tu ber cu lo se, ma lá ria e den gue, sem edu ca ção e
sem ter ra para plan tar, sem se gu ran ça, com al tís si-
mos ní ve is de cri mi na li da de, sem pers pec ti va de vida, 
en fim, sem nada.

Nós vi ve mos, hoje, num Bra sil que não é com -
pa tí vel com o País gran di o so que te mos. Isso nos hu -
mi lha e nos en tris te ce.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este não
é o Bra sil que de se jo ter, um País cujo te ci do so ci al se 
en con tra es gar ça do pela mi sé ria, pela de ses tru tu ra-
ção da fa mí lia e dos cos tu mes, um País em que o
Esta do se au sen ta di an te da cri mi na li da de, as sus ta-
do e im po ten te, numa de mons tra ção da fa lên cia múl -
ti pla de suas ins ti tu i ções. Isso é o caos, o ates ta do de -
fi ni ti vo da in ca pa ci da de das clas ses di ri gen tes.

Com 500 anos de exis tên cia, o Bra sil atin giu a
ma i o ri da de. Pre ci sa mos, pois, de ma tu ri da de, de ci -
vis mo e de es pí ri to pú bli co gran di o so, ca pa zes de for -
mu lar al ter na ti vas para esse fra cas so. Afi nal, o nos so
povo não foi con de na do a vi ver na mi sé ria. O ho mem
co mum bra si le i ro não pac tu ou para ser mi se rá vel e in -
fe liz. A re la ção Esta do-ci da dãos não pode ser es ta be-
le ci da por meio de um con tra to so ci al le o ni no, em que
o povo ab di ca da fe li ci da de e da pros pe ri da de em fa -
vor de um Esta do au to fá gi co. O Esta do deve ser o ali -
a do do povo, o ins tru men to da con cre ti za ção do seu
so nho, da ma te ri a li za ção da sua uto pia, da re a li za ção
do seu an se io de pros pe ri da de. O que sen ti mos, no
en tan to, ao lon go de sua exis tên cia, é o des vir tu a-
men to com ple to das ins ti tu i ções do Esta do ou, se as -

sim pre fe rir, a Cons ti tu i ção de um Esta do cujo mo de lo
de for ma fe de ra ti va se apre sen ta ina de qua do para a
nos sa re a li da de, como foi es ta be le ci do pela Cons ti tu-
in te de 1988. 

A ver da de é que esse con tra to so ci al está ven ci-
do e, usan do um jar gão fo ren se – a mi nha for ma ção
aca dê mi ca é ju rí di ca, sou um ad vo ga do mi li tan te -,
afir mo que é pre ci so cha mar o fe i to à or dem. É ur gen-
te, por tan to, con vo car mos à res pon sa bi li da de a clas -
se di ri gen te des te País. E não me re fi ro ape nas à
clas se po lí ti ca, na qual es ta mos in clu í dos, em bo ra
seja nos sa a ma i or par ce la de res pon sa bi li da de. Invo -
co a pre sen ça das eli tes des te País, qua is se jam, a
eli te em pre sa ri al, a sin di cal, a in te lec tu al, a uni ver si tá-
ria, a re li gi o sa, a de co mu ni ca ção e tan tas ou tras
para, jun tos, cons tru ir mos um pro je to de Bra sil di fe-
ren te, um Esta do ca paz de ser jus to com o ci da dão e
de fa zer o povo fe liz. Essa deve ser a nos sa von ta de, o 
so nho que deve ser so nha do co le ti va men te para se
trans for mar em re a li da de.

Ora, se te mos um País gran di o so e se so mos
uma Na ção gran di o sa, vi ver na mi sé ria em que a nos -
sa gen te vive, for ça-me di zer, sem me i as pa la vras,
que essa tris te re a li da de é de cor rên cia da me di o cri-
da de e do ego ís mo das eli tes des te País, dos fra cas-
sa dos go ver nos que se su ce de ram ao lon go da nos sa
His tó ria, com ra rís si mas ex ce ções, e tudo isso ali a do
ao mo de lo de for ma fe de ra ti va de Esta do ina de qua do
às nos sas con di ções e às nos sas ca rac te rís ti cas de
País com di men são con ti nen tal.

Tudo isso de cor re, fi nal men te, para uns, do
medo de pro por mu dan ças; para ou tros, do de se jo de
não que rer mu dar, pois, como se en con tra, está bom
para as eli tes, não está bom é para o povo. Peço vê nia
a V. Exªs para afir mar que irei pro por re for mas pro fun-
das na atu al es tru tu ra do Esta do bra si le i ro e não con -
cor da rei com as ve lhas, co nhe ci das e sur ra das can ti-
le nas dos con ser va do res que não de se jam a mu dan-
ça do sta tus quo vi gen te, que lhes é fa vo rá vel, vis to
que ale gam sem pre que “não de ve mos mu dar por -
que esta é a tra di ção po lí ti ca da re pú bli ca bra si le i-
ra”. Tra di ções equi vo ca das e da no sas para o povo
de vem ser con si de ra das mau cos tu me e, como tal,
ba ni das da vida na ci o nal.

É hora de se agir. Te mos um novo Go ver no. Esta -
mos ini ci an do uma nova Le gis la tu ra, com re no va ção
do Con gres so Na ci o nal em mais de 50% de seus
Mem bros. O mo men to é este. Temos a le gi ti ma ção po -
pu lar. O mo men to é pro pí cio para as pro fun das e pri o ri-
tá ri as re for mas es tru tu ra is de que o Bra sil pre ci sa.

Va mos à luta!
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O Go ver no do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, já es ta be le-
ceu sua agen da pri o ri tá ria: a re for ma da Pre vi dên cia
e a re for ma tri bu tá ria-fis cal. No en tan to, la men to
cons ta tar que o Par ti do do Go ver no, pela ma i o ria, pa -
re ce-me, de po is de pas sar mais de 20 anos na opo si-
ção, con tes tan do to dos os go ver nos, con tes tan do
prá ti cas con trá ri as à éti ca e à mo ral pú bli cas, pos tu-
ras au to ri tá ri as, mo de los eco nô mi cos e so ci a is de pri -
vi lé gi os às eli tes, a má dis tri bu i ção de ren da, os de se-
qui lí bri os re gi o na is – como, aliás, tam bém fez o meu
Par ti do, o PDT –, não se te nha pre pa ra do para, no iní -
cio do Go ver no, com au to ri da de le gi ti ma da pela es -
ma ga do ra vi tó ria nas ur nas, ofe re cer à dis cus são na -
ci o nal uma pro pos ta ver da de i ra men te vol ta da para
uma re for ma es tru tu ral, de fun do, de vida du ra dou ra,
ca paz de es ta be le cer con di ções para su por tar e en -
fren tar as cri ses eco nô mi cas con jun tu ra is e cir cuns-
tan ci a is de cor ren tes, so bre tu do, do mun do cada vez
mais glo ba li za do em que vi ve mos hoje, e ca paz de
cor tar as amar ras que apri si o nam os Esta dos e Mu ni-
cí pi os, di fi cul tan do o seu de sen vol vi men to e, con se-
qüen te men te, o da Fe de ra ção. O Go ver no não o faz.
Pre fe re pri o ri zar re for mas con jun tu ra is e pon tu a is, de
vida cur ta e que de ve ri am ser uma de cor rên cia da pri -
me i ra, pois a ma triz da cri se em que vi ve mos nela se
en con tra. Ah, como se en ga nam aque les que têm a
eco no mia como a pa na céia, a sal sa par ri lha ou, me -
lhor di zen do, o chá para to dos os ma les.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço vê -
nia, mais uma vez, a V. Exªs, até por mi nha con di ção
de ini ci an te nes te Par la men to, este é o meu pri me i ro
pro nun ci a men to, para, já no iní cio da Le gis la tu ra, co-
me ter a ou sa dia, em bo ra seja ne ces sá rio ou sar mes -
mo di an te do so fri men to, ou sar mes mo di an te do so fri-
men to por que pas sam mi lhões de bra si le i ros, so bre tu-
do, meus dig nos pa trí ci os nor des ti nos, que te nho a
hon ra de re pre sen tar, par te de les, os do meu pe que ni-
no e que ri do Esta do de Ser gi pe, pro por à apre ci a ção
das Srªs e dos Srs. Se na do res uma agen da pri o ri tá ria
para esta Casa: a re for ma po lí ti ca, por con si de rar que
a po lí ti ca é a Ciên cia que ori en ta, di ri ge e co man da a
vida das pes so as. Enga nam-se aque les, re pi to, que
pen sam ser a eco no mia. Mas não me re fi ro à re for ma
ape nas po lí ti co-ele i to ral e par ti dá ria, por quan to esta
tam bém deve ser de cor rên cia da ver da de i ra re for ma
po lí ti ca es tru tu ral que é a do Esta do.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Per mi te-me V.
Exª um apar te?

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na dor, eu gos -
ta ria de par ti ci par do dis cur so de V. exª e pa ra be ni-
zá-lo por esse seu pri me i ro pro nun ci a men to. Con si-
de ro-o bas tan te lú ci do, ca mi nhan do no mes mo sen ti-
do de nos sa opi nião. Con cor do com V.Ex ª no sen ti do
de que a re for ma po lí ti ca é a re for ma pri o ri tá ria no
nos so País. Sem um sis te ma po lí ti co mo der no, de mo-
crá ti co, que per mi ta não só a de mo cra cia, pois essa já
te mos, mas per mi ta prin ci pal men te a go ver na bi li da-
de, é mu i to di fí cil que as ou tras re for mas pos sam ser
fe i tas. Então, pen so que V. Exª está cor re tís si mo,
quan do diz que, mu i to mais pri o ri tá rio do que a re for-
ma da Pre vi dên cia e do que a re for ma tri bu tá ria, é a
re for ma po lí ti ca. Con gra tu lo-me com V. Exª por essa
opi nião e por esse pro nun ci a men to. Mu i to obri ga do.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Agra de ço,
no bre Se na dor, o apar te de V. Exª, que, com cer te za,
vem en gran de cer nos so pro nun ci a men to.

Con si de ro ser de fun da men tal im por tân cia para
a vida bra si le i ra que, quan do da aber tu ra des se de ba-
te, que de se jo ocor ra em bre ve, ver pri me i ra men te de -
fi ni do se de se ja mos vi ver num Esta do uni tá rio, cen-
tra li za dor, em bo ra, na Cons ti tu i ção, te nha o nome de
Fe de ra ção, ou numa ver da de i ra Fe de ra ção de Esta -
dos e Mu ni cí pi os mais o Dis tri to Fe de ral. Ou uma for -
ma de Esta do ou ou tra. O que não po de mos é con vi-
ver em um Esta do cuja Lei Mag na que o cons ti tu iu
afir me em seu art. 1º que o Bra sil é uma Re pú bli ca
Fe de ra ti va, mas que, no seu cor po, es ta be le ce todo
um or de na men to pró prio e ca rac te ri za dor de um
Esta do uni tá rio cen tra li za dor. É essa con cep ção ju rí-
di co-cons ti tu ci o nal des vir tu a da que es ta be le ce, que
im põe, que obri ga a con vi vên cia com inú me ras nor -
mas in cons ti tu ci o na is den tro da pró pria Cons ti tu i ção,
di an te de sua base prin ci pi o ló gi ca, ca u sa do ra dos
nos sos mais gra ves pro ble mas, pois nor ma cons ti tu-
ci o nal é im pe ra ti va, co gen te, de or dem pú bli ca e deve
ser cum pri da. O Esta do como está con ce bi do, cen tra-
li zan do po de res e com pe tên ci as, ex clu si va men te, na
União, em bo ra a sua for ma seja de no mi na da de Fe -
de ra ção, con tra ri an do toda a Teo ria Ge ral do Fe de ra-
lis mo, tem-se mos tra do im pró prio, ina de qua do para o
Bra sil di an te da in ca pa ci da de ma te ri al, hu ma na, ins -
tru men tal, ad mi nis tra ti va e de toda or dem, pela im-
pos si bi li da de de se go ver nar, de for ma cen tra li za da,
um país de di men são con ti nen tal como o nos so. E
isso, sa li en to, é co nhe ci men to ele men tar, pri má rio,
por quan to de i xa Esta dos e Mu ni cí pi os sem qual quer
au to no mia, pois, como é sa bi do, a au to no mia dos
Esta dos e Mu ni cí pi os que in te gram a Fe de ra ção é a
ca rac te rís ti ca ma i or do sis te ma fe de ra ti vo.
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A ver da de cons ta ta da, vi sí vel e sen ti da é que o
Go ver no da União não está re a li zan do a ne ces si da de
do povo ou a está re a li zan do mal, por vá ri os as pec-
tos, e os Esta dos e Mu ni cí pi os es tão im pos si bi li ta dos
de agir, pois os po de res que ge ram as con di ções de
ação, pela Car ta Mag na, es tão na es fe ra da União.
Enquan to isso, o nos so povo po bre so fre as con se-
qüên ci as de uma eli te que não for mu la, que não pro -
põe, até mes mo por fal ta de es pí ri to pa trió ti co ou por
sua pos tu ra ego ís ta, che gan do a ser pou co in te li gen-
te, pois de ve ria en ten der que de nada va le rá a sua ri -
que za se este País con ti nu ar am pli an do a mi sé ria do
povo, no rit mo em que se en con tra.

Te rei a opor tu ni da de, com a be ne vo lên cia da
aten ção de V. Exªs, para, data ma xi ma ve nia, dis se-
car es sas in con gruên ci as e os gra ves pro ble mas por
elas ge ra dos, aqui, nes te ple ná rio, abrin do o de ba te
com to das as se nho ras e com to dos os se nho res e
com a so ci e da de bra si le i ra so bre aqui lo que mi nha
cons ciên cia cí vi co-pa trió ti ca en ten de como re for ma
pri o ri tá ria, qual seja, a do Esta do bra si le i ro.

Essa é a agen da que pro po nho. Não de se jo dis -
cu tir ape nas as re for mas que o Go ver no in for ma que
en ca mi nha rá e so bre elas de li be rar. Até com pre en do
que de ve mos de li be rar para o País a me lhor re for ma
pre vi den ciá ria, tri bu tá ria-fis cal, tra ba lhis ta e ele i to-
ral-par ti dá ria, mas con ti nu a re mos sem re pre sen tar
co i sa al gu ma se não pro mo ver mos a re for ma ver da-
de i ra men te es tru tu ral e pri me i ra que é a do Esta do,
tor nan do-o ca paz de su por tar as cir cuns tân ci as e as
con jun tu ras mais ad ver sas, sem pro vo car cri ses e
aba los à vida na ci o nal, o que não acon te ce ago ra,
pois bas ta, no ou tro he mis fé rio, no ex tre mo ori en te,
tão dis tan te do Bra sil, um Esta do en trar em cri se eco -
nô mi ca para que ela se re fli ta, ne ga ti va e en fa ti ca-
men te, na eco no mia na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te fi nal
de pro nun ci a men to, faço um ape lo a V. Exªs: en ten do,
até por que sou po lí ti co, que o Con gres so Na ci o nal vi -
veu na le gis la tu ra pas sa da gran des mo men tos de dis -
cus são en tre a Ban ca da do Go ver no e a da Opo si ção.
Mas isso já é pas sa do, e o pas sa do só deve ser vir de
ba li za men to para a cons tru ção do pre sen te e do fu tu ro.
Por isso mes mo, per mi tam-me a in tro mis são, ao pro-
por que nos sa agen da para o de ba te não seja a in co e-
rên cia do Par ti do dos Tra ba lha do res nem o fra cas so
do Go ver no ne o li be ral do ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, uma vez que nes te iní cio de Go ver-
no tan to a in co e rên cia quan to o fra cas so são cons ta ta-
ções ine quí vo cas que o povo bra si le i ro já fez. Daí é que 
dou pa ra béns aos no bres Se na do res Alo i zio Mer ca-
dan te e Tião Vi a na, que, em re cen te de ba te nes ta

Casa, des cre ve ram, com per fe i ção, o ma lo gro do Go-
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. E, da mes ma for -
ma, dou pa ra béns aos no bres Se na do res Arthur Vir gí-
lio e Ro me ro Jucá, que ra di o gra fa ram com ma es tria a
in co e rên cia da po lí ti ca do atu al Go ver no, com seu dis -
cur so de cam pa nha ele i to ral.

O de ba te ma i or não deve se ater a esse ma ni-
que ís mo. Enten do que o gran de de ba te na ci o nal que
esta Casa deve tra var, e deve as su mir jun to com a so -
ci e da de, é a de fi ni ção do ca mi nho pelo qual de ve mos
tri lhar, um mo de lo de Esta do jus to que po de rá re sul-
tar na fe li ci da de do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na di ver-
gên cia das idéi as, sem pre ne ces sá ria à cons tru ção
de um Esta do de mo crá ti co de di re i to e de uma so ci e-
da de as sen ta da em ba ses só li das e ci vi li za das, es ta-
be le ce rei, com cada uma e com cada um de V. Exas e
com o Con gres so Na ci o nal, uma con vi vên cia har mo-
ni o sa, in dis pen sá vel ao cum pri men to da re pre sen ta-
ção que o povo nos ou tor gou.

Gra to pela aten ção de to dos.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Mesa

pas sa a pa la vra de ime di a to ao Se na dor Luiz Otá vio.
V. Exª, como Lí der, dis po rá de vin te mi nu tos.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, usa rei a pa la vra em nome do meu Par ti-
do, o PMDB, para de i xar re gis tra do nes ta Casa que,
em ma té ria pu bli ca da em nos so que ri do jor nal O Li -
be ral , do Pará, quan do men ci o na que a ex tra ção mi -
ne ral deve ter no vas re gras, emi ti da pela su cur sal de
Bra sí lia, a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, do PT do meu
Esta do, faz con si de ra ções so bre a le gis la ção hoje vi -
gen te no País, a Lei Kan dir. Tra ta-se de lei de com -
pen sa ção para Esta dos como o nos so, emi nen te-
men te ex por ta do res, e que pre ten dem ver a lei atu al
re vis ta den tro da re for ma fis cal e tri bu tá ria. Para nós
essa re vi são será mu i to im por tan te.

O pró prio Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
con vo cou to dos os Go ver na do res. Inclu si ve o nos so
Go ver na dor Si mão Ja ne te par ti ci pou da re u nião. S. Exª 
che gou en tu si as ma do para mo bi li zar a Ban ca da Fe de-
ral do Esta do do Pará e que apóia o Go ver na dor, para
tra ba lhar mos em con jun to pela re for ma pre vi den ciá ria
e re for ma tri bu tá ria, que se rão en ca mi nha das ao Con -
gres so Na ci o nal pelo Pre si den te da Re pú bli ca.

É pú bli co e no tó rio – e é im por tan te de i xar re gis-
tra do isto – que já vi ve mos esse mo men to em épo cas
re cen tes, quan do tam bém se fa la va mu i to em re for-
mas. Ti ve mos di fi cul da des em apro vá-las. Digo até que 
o fa mo so PL nº 09, no iní cio da re for ma pre vi den ciá ria,
foi ma té ria obs tru í da pelo Par ti do que hoje go ver na o
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País. Em ne nhum mo men to ma ni fes tei-me de for ma
con trá ria à pro po si ção do Par ti do dos Tra ba lha do res
em meu Esta do, até por que não são ma té ri as para dis -
cu tir mos nes te fó rum, pois são co i sas es pe cí fi cas do
nos so Esta do. Po rém, como o meu Esta do é emi nen te-
men te ex por ta dor – ne go cia cer ca de 2,4 bi lhões de
dó la res há 12 anos – e im por ta pou co me nos de 400
mi lhões, par ti ci pa ati va men te da ba lan ça co mer ci al.

Por isso, es ta rei sem pre vi gi lan te, tra ba lhan do
como sem pre o fiz, com res pe i to e con si de ra ção pe -
los meus Pa res, pelo Go ver na dor Si mão Ja te ne, e em 
es pe ci al pelo ex-Go ver na dor Almir Ga bri el – S. Exª
ago ra não tem man da to; está em sua casa plan tan do
ro sas como foi sua von ta de. Se S. Exª as sim o qui ses-
se, cer ta men te es ta ria no ple ná rio des ta Casa como
Se na dor da Re pú bli ca.

Te nho de fa zer este re gis tro, sin to-me na obri ga-
ção de fazê-lo, para jus ti fi car tudo isso. Este ano, não
ha ve rá ele i ções, pois os ple i tos mu ni ci pa is se rão re a-
li za dos den tro de mais dois anos; e as ele i ções fe de-
ra is e es ta du a is den tro de mais qua tro anos. Por tan to,
che gou a hora de tra ba lhar. Che gou a hora de to dos
nós – e te mos ou vi do mu i to isso – des cer mos do pa -
lan que, pois já foi en cer ra da a apu ra ção e já fo ram
acla ma dos os ele i tos. Re gis tra mos aos em pos sa dos
o nos so apo io a quem re al men te vem com boa in ten-
ção para esta Casa, para pre si dir o País e para go ver-
nar os es ta dos. Va mos aju dar, por que isso in te res sa
ao povo bra si le i ro e ao povo pa ra en se. E essa ma té ria
é mu i to im por tan te para nós por que diz res pe i to à ex -
tra ção dos mi ne ra is, de ma té ria-pri ma, ta re fa essa
que ga ran te a so bre vi vên cia de par te da po pu la ção
do Pará e da po pu la ção ama zô ni ca.

Então, quan do se tra ta de atin gir o re pre sen tan-
te ma i or do meu Esta do, o meu Go ver na dor Si mão
Ja te ne, sin ce ra men te eu vou es tar aqui sem pre de
sen ti ne la, de pron ti dão acom pa nhan do. Eu não faço
isso com nin guém. Nun ca vim a este ple ná rio para
ata car qual quer go ver na dor de es ta do, ou pre fe i to de
qual quer ci da de ou ca pi tal, como foi o caso ocor ri do
na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Be lém, cujo Pre fe i to é do
PT, o Pro fes sor Edmil son Ro dri gues.

Qu an do fui Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti-
va do meu Esta do, re ce bi a pro pos ta de um de pu ta do
para vo tar um pro je to de per so na non gra ta ao Pre -
fe i to de Be lém. E eu, como Pre si den te da Casa, fui à
tri bu na jus ti fi car e en ca mi nhar con tra. A pro pos ta foi
vo ta da e re je i ta da por que eu re co nhe ci e re co nhe ço a 
sa be do ria do povo da mi nha Ca pi tal, a que ri da Be lém.
Se ele es co lheu o Pre fe i to, seja de que Par ti do for, eu
te nho de res pe i tá-lo. Vou tra tá-lo, como tra tei e tra to
até hoje com mu i ta con si de ra ção, com mu i to res pe i to,

in de pen den te men te de ques tão ide o ló gi ca ou par ti-
dá ria. No mo men to opor tu no, ire mos aos de ba tes, à
luta, ire mos, cada um com o seu can di da to e com a
sua co li ga ção, ten tar ofe re cer a me lhor al ter na ti va, a
me lhor op ção aos Mu ni cí pi os. Como eu dis se, da qui a 
dois anos, to dos os mu ni cí pi os, mais de cin co mil mu -
ni cí pi os bra si le i ros te rão ele i ções mu ni ci pa is e dis pu-
ta re mos no va men te as ele i ções es ta du a is e fe de ra is
da qui a qua tro anos.

Por tan to, faço o re gis tro em nome do meu Par ti-
do, o PMDB, ali a do do Go ver na dor Almir Ga bri el e,
hoje, do Go ver na dor Si mão Ja te ne, ali a dos no Pará.
Com cer te za, é um Par ti do que, como os ou tros, res -
pe i ta os Par ti dos nes ta Casa.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos

a pa la vra ao Lí der Se na dor Tião Vi a na.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Tem V. Exª

a pa la vra, pela or dem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE) – Antes da sa í da do Se na dor Tião Vi a-
na, eu tive a opor tu ni da de de fa lar com S. Exª, que me 
afir mou que, caso ele não ti ves se a pos si bi li da de de
vol tar a esta ses são em face de com pro mis sos as su-
mi dos fora do ple ná rio, eu po de ria fa lar no lu gar de S.
Exª, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª dis -
põe, pela Li de ran ça do Blo co, de vin te 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, de mos en tra da nes ta Casa, no ano de
2001, a uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, in clu-
in do no rol dos di re i tos so ci a is o di re i to à ali men ta ção.
A pro pos ta já 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 e, den tro
em bre ve, será vo ta da pelo Ple ná rio da Casa. Acre di to
que a Ordem do Dia do mês de mar ço in clu i rá, sem dú -
vi da, a pro pos ta para vo ta ção, con for me in for ma ção
que me foi dada pela as ses so ria da Mesa e pelo Pre si-
den te do Se na do, Se na dor José Sar ney.

É uma pro pos ta que, sem dú vi da, re pre sen ta as
as pi ra ções de to dos aque les que, como Lula, de se jam
er ra di car a po bre za, ex tin guir a mi sé ria e fa zer jus ti ça
so ci al. É im por tan te lem brar que, na pos se do Pre si-
den te, o tema so bre a fome re tor nou ao pal co das
ques tões que de ve rão ser de ba ti das como po lí ti ca so -
ci al a ser im plan ta da. O pró prio Pro je to Fome Zero, ori -
gi nal men te do Insti tu to Ci da da nia, co la ci o na em sua
car ti lha que “Co mi da é um di re i to: A co mi da não deve
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ser fru to de ca ri da de nem ins tru men to de uso po lí ti co.
Deve ser con si de ra da um di re i to de cada ci da dão e ci -
da dã e esse di re i to bá si co deve ser ga ran ti do pelo
Esta do, jun ta men te com a so ci e da de ci vil”.

Por tan to, o mé ri to cen tral da Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, é gra far no Tex to
Cons ti tu ci o nal que a ali men ta ção é um di re i to so ci al!
Até mes mo por que, como nos aler ta o pen sa dor ita li-
a no Nor ber to Bob bio, “sem di re i tos do ho mem re co-
nhe ci dos e pro te gi dos, não há de mo cra cia; sem de -
mo cra cia, não exis tem as con di ções mí ni mas para as
so lu ções pa cí fi cas dos con fli tos”.

Di ver sas de cla ra ções in ter na ci o na is dos Di re i-
tos do Ho mem con sig nam o di re i to à ali men ta ção,
como a Car ta de 1948 e, mais re cen te men te, a Agen -
da 21, que a con sig na no Ca pí tu lo III. De fato, a his tó-
ria da hu ma ni da de de mons tra como foi a con quis ta
de cada um dos va lo res con sig na dos na De cla ra ção
Uni ver sal dos Di re i tos do Ho mem, pois bas ta exa mi-
nar os es cri tos das pri me i ras de cla ra ções uni ver sa is
dos en tão jus na tu ra lis tas para ver quan to se am pli ou
a lis ta dos di re i tos, vez que, ini ci al men te, se co nhe cia
ape nas um de les, o di re i to à vida.

To da via, como to dos sa bem, o de sen vol vi men to
dos di re i tos do ho mem pas sou por três fa ses: num pri -
me i ro mo men to, afir ma ram-se os di re i tos de li ber da-
de, isto é, to dos aque les di re i tos que ten dem a li mi tar
o po der do Esta do e a re ser var para o in di ví duo, ou
para os gru pos par ti cu la res, uma es fe ra de li ber da de
em re la ção ao Esta do; num se gun do mo men to, fo ram
pro pug na dos os di re i tos po lí ti cos, os qua is, con ce-
ben do a li ber da de não ape nas ne ga ti va men te, como
não-im pe di men to, mas po si ti va men te, como au to no-
mia, ti ve ram como con se qüên cia a par ti ci pa ção cada
vez mais am pla, ge ne ra li za da e fre qüen te dos mem -
bros de uma co mu ni da de no po der po lí ti co (ou li ber-
da de no Esta do); fi nal men te, fo ram pro cla ma dos os
di re i tos so ci a is, que ex pres sam o ama du re ci men to de 
no vas exi gên ci as, po de mos mes mo di zer, de no vos
va lo res, como os de bem-es tar e da li ber da de so ci al
atra vés ou por meio do Esta do. Inte res sa no tar que já
se fala nos di re i tos de quar ta ge ra ção, que con sis tem
no di re i to à au to de ter mi na ção, di re i to ao pa tri mô nio
co mum da hu ma ni da de, di re i to a um am bi en te sa u dá-
vel e sus ten tá vel, di re i to à paz e ao de sen vol vi men to.

Assim, in se rir a ali men ta ção no rol de di re i tos
so ci a is é um pon to de par ti da (ou mar co ini ci al) de um 
pro je to de cons tru ção da vida re pu bli ca na bra si le i ra,
que ex pul se a fome do Bra sil, cuja con clu são ain da
está por se efe ti var. A ques tão aqui não é apre sen tar
gran des ino va ções no cam po so ci al, mas am pli ar e

so ci a li zar di re i tos que, por es ta rem con cen tra dos, pa -
re cem as su mir uma for ma de pri vi lé gio.

Ora, ao se in se rir o di re i to à ali men ta ção no rol
de di re i tos so ci a is, o di re i to à ali men ta ção pas sa a ser 
um di re i to de ci da da nia so ci al e, jus ta men te por que,
ao ser de cla ra da e ga ran ti da na Cons ti tu i ção, en con-
trar-se-á in ti ma men te li ga da ao de sen vol vi men to de
po lí ti cas pú bli cas que re cla mam a ati va in ter ven ção
do Esta do, ao qual re quer: for mu la ção de pla nos, to -
ma da de de ci são, de ter mi na ção de ob je ti vos e cri té ri-
os, iden ti fi ca ção e com pa ra ção de al ter na ti vas, que,
por sua vez, vão exi gir pes qui sas e di ag nós ti cos para
sub si di ar es co lhas, de ci sões, e de fi ni ção pre ci sa de
re cur sos.

Por tudo isso, o di re i to à ali men ta ção con ti do no 
rol de di re i tos so ci a is e o pró prio Pro je to Fome Zero
não po de rão gui ar-se pelo im pul so me ri tó rio de fa zer
o bem nem ser con fi a dos a pes so as sem a ne ces sá-
ria qua li fi ca ção. Está pro va do que a fi lan tro pia ou a
be ne fi cên cia pura e sim ples de ri va da fal ta de di re i-
tos do be ne fi ciá rio e a sua re a li za ção se faz em
nome de um ente su pe ri or (Deus, ide o lo gia, cons-
ciên cia éti ca), que pas sa a ser o ti tu lar do di re i to aos
olhos do ben fe i tor.

É de bom al vi tre que “o pro ble ma da fome no
Bra sil não é a fal ta de pro du ção de ali men tos, mas a
fal ta de di nhe i ro para ad qui ri-los em quan ti da de per -
ma nen te com qua li da de ade qua da. Estu dos in di cam
que, des de 1995, au men ta ram os ní ve is de po bre za e 
vul ne ra bi li da de do povo bra si le i ro. Isso ocor reu prin ci-
pal men te nas me tró po les e nas áre as mais ri cas do
País. A ca u sa é o ele va do de sem pre go; os ba i xos sa -
lá ri os. Cal cu la-se que exis tem no Bra sil 44 mi lhões de 
pes so as mu i to po bres ou 9,3 mi lhões de fa mí li as com
a ren da men sal de R$180,00, se gun do a car ti lha do
Pro je to Fome Zero.

É fato pú bli co que a po bre za está con cen tra da
no Nor des te, jus ta men te de ri va da da fal ta de di nhe i ro
da po pu la ção.

Da dos do IBGE ve ri fi cam que, em 1999, no Bra -
sil, 27,6% das fa mí li as pos su íam ren di men to men sal
de até dois sa lá ri os mí ni mos, sen do que, des ses,
47,5% eram fa mí li as do Nor des te.

Acom pa nha do a uma lon ga dis tân cia, uma ina -
ce i tá vel dis tân cia, pela re gião Nor te, com 29,2% de
fa mí li as com ren di men to men sal de até dois sa lá ri os
mí ni mos.

Ade ma is, se con si de rar mos o nú me ro de fa mí li-
as sem qual quer tipo de ren di men to, o to tal no Bra sil é 
de 3,5%. So men te o Nor des te bra si le i ro al can ça o ne -
fas to per cen tu al de 4,2%, su pe ra do ape nas pela Re -
gião Nor te, com 5,4% de fa mí li as com ren di men to
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zero. Con tu do, so man do-se o per cen tu al de fa mí li as
sem ne nhum ren di men to com as que ga nham até
dois sa lá ri os mí ni mos, ve ri fi ca-se uma in glo ri o sa con -
cen tra ção de ba i xa ren da nos Esta dos nor des ti nos, o
que fin da por pos si bi li tar tor ná-los o cen tro da fome.

A tí tu lo exem pli fi ca ti vo, os da dos do IBGE so bre
a ren da fa mi li ar per ca pi ta em re a is e em sa lá rio mí ni-
mo de mons tram que, no ano de 1999, so men te no
Esta do de Ser gi pe, os 10% mais po bres re ce bi am R$
18,14, ou seja, 0,13 do sa lá rio mí ni mo, em de mons-
tra ção ca bal do ní vel de po bre za que pro vo ca a fome.

Por tan to, pode-se di zer que a in clu são da ali-
men ta ção na Cons ti tu i ção bra si le i ra re pre sen ta rá o

iní cio de uma era de mul ti pli ca ção e ex ten são de di re i-
tos so ci a is, o que, com o apor te e for te de ter mi na ção
do novo Go ver no, re pre sen ta rá o fim do cli en te lis mo
que mar ca o aten di men to aos di re i tos so ci a is do povo
bra si le i ro.

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

SEGUEM TABELAS A QUE SE
REFERE O SENADOR ANTONIO CARLOS 
VALADARES EM SEU DISCURSO.

(Inse ri das 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. Anto nio Car -
los Va la da res, 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 pela Sra. Serys Slhes sa ren ko,
su plen te de se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na, por
per mu ta com o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, pelo pra zo
de vin te mi nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa la rei, des ta tri bu-
na, a res pe i to de três cri ses que não são as úni cas vi -
vi das pelo nos so País, mas são as que mu i to nos têm
afli gi do. To das se re fle tem em nos sa vida de for ma in -
ten sa, al gu mas nos le vam ao pa vor e ao medo co le ti-
vo, o que é mu i to pre ju di ci al ao psi quis mo de to dos
nós do Bra sil.

A pri me i ra de las é exa ta men te a cri se da vi o lên-
cia, que cres ceu nos úl ti mos anos. Qu an do jul gá va-
mos ter che ga do ao fi nal do poço, sur ge a má sur pre-
sa: não es ta mos nem no meio do poço, pois a si tu a-
ção ain da pode pi o rar mu i to, como ve ri fi ca mos, na úl -
ti ma se gun da-fe i ra, no Rio de Ja ne i ro. Tam bém to ma-
mos co nhe ci men to de fa tos me no res em ou tras ci da-
des e em ou tras re giões do Bra sil: neto ma tan do avó,
fi lha ma tan do pai. São ter ro ris tas ur ba nos jo gan do
gra na das, ati ran do com me tra lha do ras na rua e que i-
man do ôni bus por dias se gui dos, como ocor reu no
Rio de Ja ne i ro.

Nes ta se ma na, par ti ci pei de um pro gra ma de rá -
dio no Rio de Ja ne i ro, e ou tra par ti ci pan te che gou
com um bi sa co – como se diz na Pa ra í ba –, com um
saco, e des pe jou na mesa cáp su las de ca li bre 12 e
44, de AR-15. É sur pre en den te a quan ti da de de “cas -
cas” de ba las nas ruas do Rio de Ja ne i ro em vir tu de
dos ti ro te i os ocor ri dos na ci da de.

Então, re al men te ve ri fi ca mos que a si tu a ção da
so ci e da de bra si le i ra está che gan do ao li mi te do in su-
por tá vel. Isso es pra ia o medo de for ma tal que, quan -
do eu es ta va na Bar ra da Ti ju ca, re ce bi pelo me nos
15 te le fo ne mas de fa mi li a res e ami gos, di zen do:
“Você vai à ci da de? Não vá, por que o caos está ins ta-
la do, está ha ven do ti ro te io, in cên dio...” Espa lha-se o
medo, e, de re pen te, fe cham to das as es co las, umas
por que re ce be ram or dem – pas sa um mo le co te de
mo to ci cle ta gri tan do: “é para fe char, é para fe char”, e
todo mun do obe de ce, pelo medo. Esta mos di an te do
im pé rio do medo em nos sas gran des me tró po les. E
pes so as que de ve ri am es tar iso la das da so ci e da de

co man dam todo esse es pe tá cu lo de den tro de pri são
de se gu ran ça má xi ma, o que é in com pre en sí vel.

Não con si go en ten der os úl ti mos acon te ci men-
tos do País, mas, com cer te za, nós, Par la men ta res,
so mos cul pa dos de uma par ce la do que está ocor ren-
do. Por quê? Por que a le gis la ção é frou xa, é fra ca,
por que a le gis la ção ou as es tru tu ras che ga ram a um
pon to que não re sol vem o pro ble ma da so ci e da de.
Não sei como ire mos nos com por tar, por que pre ci sa-
mos de uma mo di fi ca ção rá pi da. Para onde va mos?
Esta mos hoje com dois bra sis, sim. Fa la va-se em dois 
bra sis com res pe i to à or dem eco nô mi ca, mas es ta-
mos com dois bra sis no que se re fe re à jus ti ça. Não
exis te pena de mor te. O ci da dão pode sair da pri são
pou cos me ses de po is de ter ma ta do al guém  como
dis se hoje aqui um dos Srs. Se na do res , po den do até
pra ti car ab sur dos e fi car tran qüi lo, por que a Jus ti ça
não o apa nha, ou, se o apa nha, é por mu i to pou co
tem po. Por ou tro lado, há ou tro Bra sil onde há pena de 
mor te, es quar te ja men to, cre ma ção, e os ban di dos
que for mam esse Bra sil an dam por tan do AR-15,
afron tan do a Po lí cia, ati ran do nos pa lá ci os de Go ver-
no. E nós, a ma i o ria si len ci o sa, fi ca mos im pas sí ve is,
es tu pe fa tos, sem sa ber o que fa zer.

Não sei como nos com por ta re mos, mas sei que
hou ve uma re u nião dos ami gos do Rio de Ja ne i ro, em
que eu es ta va pre sen te, e os três Se na do res es ta vam
in dig na dos, como toda a Ban ca da e a po pu la ção do
Rio de Ja ne i ro.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – V. Exª
con ce de-me um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB)  Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, V. Exª tem a pa la vra.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – No bre
Se na dor Ney Su as su na, gos ta ria que me per mi tis se
so mar mi nha voz à de V. Exª nes sa in dig na ção que
sen ti mos ao ver a cri mi na li da de, o nar co trá fi co agin do
nas ca pi ta is do Bra sil e, nes ta se ma na, no Rio de Ja -
ne i ro, com tal au dá cia. É pre ci so, sim, que nós, ho-
mens de bem, le van te mo-nos uni dos, prin ci pal men te
o Con gres so Na ci o nal, para que me di das for tes pos -
sam ser efe ti va das. O povo do meu Esta do não
agüen ta mais vi ver sob o re gi me do medo, da ver go-
nha. E como dói a um ci da dão de bem, que le van ta
pela ma nhã e luta tan to para sus ten tar a sua fa mí lia,
vi ver acu a do, ver uma boca de fumo pró xi ma da sua
casa, ser afron ta do quan do leva seus fi lhos à es co la
por que ali per to, à por ta da es co la, há o tra fi can te. E
esse pai vai para o tra ba lho pre o cu pa do. Des sa ma -
ne i ra, Se na dor Ney Su as su na, nós, Se na do res do
Rio de Ja ne i ro, sen ti mos esse dra ma. E sei que V. Exª, 
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por ter no Rio de Ja ne i ro um de seus do mi cí li os, tam -
bém se sen si bi li za e há de es tar ao nos so lado nes sa
luta. Ama nhã, in clu si ve, gos ta ria de con tar com sua
pre sen ça, pois te re mos uma au diên cia com o Pre si-
den te da Re pú bli ca. Va mos le var a Sua Exce lên cia a
ques tão do nos so Esta do. Pre ci sa mos de apo io, de
in ves ti men to, de uma Po lí cia mais bem apa re lha da,
para con ter a au dá cia e res pon der, à al tu ra, ao acin te
que es ta mos so fren do no nos so Esta do. Mu i to obri ga-
do, Se na dor.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Sei da pre -
o cu pa ção da Ban ca da do Rio. E V. Exª já fa lou so bre a 
se gun da cri se que ire mos abor dar, a cri se dos Esta -
dos, es tru tu ral e con jun tu ral.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ney
Su as su na, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No bre
Se na dor Ro meu Tuma, V. Exª tem a pa la vra.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ney
Su as su na, não in ter vi rei mu i to no dis cur so de V. Exª.
Sei dos vín cu los de amor e co ra ção que unem V. Exª
ao Rio de Ja ne i ro, pois sem pre foi um Se na dor da Pa -
ra í ba de fen sor do Rio de Ja ne i ro nes ta Casa. E gos ta-
ria de di zer que essa in dig na ção dos Srs. Se na do res
do Rio de Ja ne i ro é tam bém de to dos os Se na do res
que aqui re pre sen tam os Esta dos bra si le i ros. Como
mem bro da Po lí cia por 50 anos, dói-me mu i to sen tir o
de sa fio e a ten ta ti va de des mo ra li za ção das au to ri da-
des cons ti tu í das. Há de ha ver, Se na do res Mar ce lo
Cri vel la e Sér gio Ca bral, uma in ves ti ga ção pro fun da
do que re al men te está ocor ren do e do por quê des sa
ou sa dia da mar gi na li da de em de sa fi ar per ma nen te-
men te as au to ri da des cons ti tu í das, sem uma re a ção
à al tu ra, que dê um bas ta nes sa si tu a ção que apa vo-
ra, a cada mi nu to, o ci da dão ca ri o ca. E isso se re fle te
em to dos os Esta dos bra si le i ros. Na au diên cia com o
Pre si den te da Re pu bli ca, deve-se pro por a cons ti tu i-
ção de uma for ça ta re fa, mes clan do po lí cia, Re ce i ta e
to dos que pos sam co la bo rar, sem a pre sen ça de au -
to ri da des que te nham re la ção com a mar gi na li da de,
que se de i xam le var por van ta gens pes so a is, apo i an-
do mu i tas ve zes ações cri mi no sas que acar re tam tan -
ta des gra ça ao ci da dão, es que cen do-se de que ama -
nhã o cri me or ga ni za do po de rá ba ter em suas por tas.
A dig ni da de da fun ção po li ci al deve ser res ta be le ci da,
re ad qui ri da. Uma pes soa não pode sen tir ver go nha
de ser po lí cia. Deus dá ao ci da dão o dom de de fe sa
da so ci e da de. Por tan to, de ve mos tra tar o po li ci al com
res pe i to e dig ni da de, ex pur gan do quem de ni gre a
ima gem de uma en ti da de como a po lí cia. Algo es tra-
nho ocor re no Rio de Ja ne i ro, Se na dor Ney Su as su-

na. É essa mi nha gran de pre o cu pa ção. Pre ten do co -
la bo rar com os Se na do res da que le Esta do. De ve mos
ini ci ar um de ba te a fim de ana li sar os fa tos e o mo ti vo
por que vêm ocor ren do há al guns anos, ca u san do a
cada dia um de sa fio ma i or à au to ri da de cons ti tu í da.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obri ga-
do, no bre Se na dor Ro meu Tuma. Está ocor ren do algo 
es tra nho, sim, não ape nas no Rio de Ja ne i ro, mas em
todo o Bra sil e no mun do. Qu an do a ma i or po tên cia do 
mun do tem um 11 de se tem bro re sul ta do da ação de
pou cos ter ro ris tas, que des tro em duas tor res e ma-
tam seis mil pes so as, está ocor ren do algo de es tra-
nho. E o ter ro ris ta, as sim como o ban di do, uti li za o
ele men to sur pre sa. Se pu dés se mos pre ver, fa ría mos
a pro fi la xia, mas não con se gui mos pre ver. No Rio de
Ja ne i ro, ve mos a face mais dura do cri me or ga ni za do
no Bra sil. No Rio Gran de do Nor te, há pou cos me ses,
num es pa ço cur to de tem po, três ci da des de por te
mé dio e seus ban cos to dos fo ram as sal ta dos, e os
de le ga dos, in clu si ve, em duas de las, fo ram fu zi la dos
com AR-15. No po lí go no da ma co nha, en tre Per nam-
bu co e os Esta dos vi zi nhos, só se anda de com bo io.
Não é só no Rio de Ja ne i ro que fa tos es tra nhos ocor -
rem.

Ve mos ou tros as pec tos da vi o lên cia quan do as -
sis ti mos a uma fi lha jun tar-se a um na mo ra do de pou -
co tem po e ma tar o pai e a mãe.São mu i tos os as pec-
tos da vi o lên cia. Ago ra, no Rio de Ja ne i ro, vi mos a
face mais dura, uma face tão dura que sen ti ver go nha.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Se na dor
Ney Su as su na, Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce-
do o apar te ao Se na dor Sér gio Ca bral.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Se na dor
Ney Su as su na, de fato, V. Exª é um de fen sor do Rio
de Ja ne i ro, por ter ne gó ci os e ser um em pre sá rio tra -
di ci o nal do nos so Esta do e por amá-lo, e, como Se na-
dor, tem con tri bu í do in clu si ve nas ne go ci a ções de en -
di vi da men to, de fi nan ci a men to para o Esta do, na Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Se na dor Ney Su as-
su na, V. Exª re tor na a esse tema, que já ha vía mos co -
men ta do on tem, com mu i ta pro pri e da de. Fa la va-se
on tem so bre a res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral,
e o Se na dor Mar ce lo Cri vel la, na Vice-Li de ran ça da
Base do Go ver no no Se na do Fe de ral, agiu como um
bom Se na dor do Rio, fa zen do con ta to com o Pa lá cio
do Pla nal to para que es te ja mos com o Pre si den te
ama nhã, às dez ho ras, para dis cu tir o Rio de Ja ne i ro.
Faço o con vi te a V. Exª para es tar jun to co nos co, em
fun ção do seu his tó ri co de co la bo ra ção com o nos so
Esta do.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Se na dor
Ney Su as su na, a ques tão das For ças Arma das hoje
foi capa dos jor na is. A Go ver na do ra es tu da a par ti ci-
pa ção das For ças Arma das e co me ça a dis cu tir o as -
sun to com o Go ver no Fe de ral. O nar co trá fi co é um cri -
me fe de ral, e o Go ver no Fe de ral his to ri ca men te tem
es ta do au sen te des sa dis cus são e das ações ne ces-
sá ri as. Não se tra ta de fa zer in ter ven ção no Rio de Ja -
ne i ro, de des pre zar o apa re lho po li ci al do nos so Esta -
do, em que, como em to das as ins ti tu i ções de po lí cia
do Bra sil, há es que mas de cor rup ção – fe liz men te os
cor rup tos são mi no ria. Há si tu a ções pi o res, como o
caso de dois pre sos que sa í ram da pri são, com a co -
ni vên cia do apa ra to po li ci al da de le ga cia, para ma tar
um De pu ta do Esta du al, ex-De pu ta do Fe de ral que iria
to mar pos se como De pu ta do Esta du al, o Sr. Val de ci
Pa i va. A esse pon to che ga a co ni vên cia de al guns po -
li ci a is ou de se to res da Po lí cia Mi li tar e da Po lí cia Ci vil
com a ban di da gem. Mas não é essa a ra zão do tema
For ças Arma das. Apro ve i to o apar te para di zer que
ama nhã le va rei essa su ges tão ao Pre si den te Lula. O
Rio de Ja ne i ro, pela sua na tu re za, pela sua his tó ria,
por ter sido Ca pi tal da Re pú bli ca até 1960, tem uma
pre sen ça de fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is tão gran -
de quan to Bra sí lia, e até ma i or – no caso das For ças
Arma das, ma i or. A ma i or base das For ças Arma das
no Bra sil está na que le Esta do. É ób vio, en tão, que
ocor ra par ce ria en tre o Go ver no do Esta do e as For -
ças Arma das no com ba te os ten si vo, com a pre sen ça
nas ruas. Não sou es pe ci a lis ta na ma té ria, mas en -
ten do de in te li gên cia, de tro ca de in for ma ções, as sim
como o Se na dor Ro meu Tuma, uma re fe rên cia quan -
do se tra ta de se gu ran ça, e se gu ran ça pú bli ca com
con ce i to de es ta do de di re i to de mo crá ti co. O Se na dor
Ro meu Tuma teve ex pe riên cia nos pe río dos du ros do
nos so País, com esse com por ta men to de mo crá ti co e
efi ci en te. Está na hora de as For ças Arma das e a Po lí-
cia Fe de ral, que tem um con tin gen te pe que no, in fe liz-
men te, no nos so País, agi rem no Rio de Ja ne i ro – e
agi rem já, no car na val do pró xi mo fi nal de se ma na.
Sa be mos que há ofi ci a is nas três For ças ca pa zes de,
jun ta men te com os ofi ci a is da Po lí cia Mi li tar e com os
com po nen tes da Po lí cia Ci vil, com a Go ver na do ra,
com o Pre si den te da Re pú bli ca e com Se cre tá rio Na -
ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca, que é do Rio de Ja ne i ro,
Pro fes sor Luís Edu ar do – de quem tive a hon ra de ser
alu no na uni ver si da de –, ope rar uma ação in te gra da.
Po de mos cha má-la de for ça ta re fa, mas deve es tar
em ação nes ses dias, por que, como bem dis se V. Exª,
Se na dor Ney Su as su na, essa ar ro gân cia da mar gi na-

li da de nos sur pre en de, e te mos de es tar pre pa ra dos
para en fren tá-la.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Sér gio Ca bral. Fico mu i to
or gu lho so dos apar tes que re ce bo, por que são apar -
tes que cons tro em ain da mais essa in dig na ção. Antes 
de con ce der o apar te ao Se na dor Hé lio Cos ta, pa rei
com a pa la vra ver go nha. Sen ti ver go nha, sim, mu i ta
ver go nha pelo meu País, por ver o Rio de Ja ne i ro, a
por ta de en tra da e o tam bor de re per cus são, so fren do
pros tra do di an te de qua dri lhas do cri me or ga ni za do.
Fi quei en ver go nha do tam bém por que 35 mil ar mas
das For ças Arma das fo ram rou ba das e ven di das no
Rio de Ja ne i ro. V. Exªs. sa bem o que são 35 mil ar -
mas? Tra ta-se de um exér ci to ma i or do que o 4º Exér -
ci to que do mi na todo o nos so Nor des te. Trin ta e cin co
mil ar mas de guer ra – FAL, AR-15 – na mão da ban di-
da gem do Rio de Ja ne i ro.

Mas tam bém fi quei en ver go nha do exa ta men te
por es tar mos di an te da ma i or fes ta que o Bra sil tem
para ven der para o ex te ri or e ver mos o Rio de Ja ne i ro
so frer um co lap so, na se ma na an te ri or. É mu i to duro
ver mos, nós que vi ve mos lu tan do por em pre go, quan -
to de sem pre go ca u sou uma ação como essa. Fi ca-
ram pre ju di ca dos ho téis, ta xis tas, res ta u ran tes e a
ima gem do Bra sil para todo um tu ris mo em que ví nha-
mos in ves tin do e ten tan do ga nhar es pa ço.

Te mos que ter ver go nha, in dig na ção e ação.
O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Con ce de-me

um apar te, Se na dor Ney Su as su na?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce-

do um apar te ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Mu i to obri ga-

do, Se na dor Ney Su as su na. Lou vo V. Exª com a sua
ati tu de em de fe sa do povo do Rio de Ja ne i ro.Nós mi -
ne i ros, que so mos vi zi nhos de fron te i ra com o Esta do
do Rio de Ja ne i ro, te mos, tam bém, essa pre o cu pa-
ção. Para nós, é la men tá vel o que ocor reu na úl ti ma
sex ta-fe i ra no Rio de Ja ne i ro. Por aca so, por co in ci-
dên cia, eu tam bém es ta va na ci da de do Rio de Ja ne i-
ro no dia e pude ob ser var a ten são e a pre o cu pa ção
das pes so as em qua se to dos os lu ga res onde fui,
com to dos os ami gos que con ver sei. Te nho cer te za
de que esse é um mo men to ex tre ma men te di fí cil, e o
Rio de Ja ne i ro pas sa por esse mo men to de uma for -
ma mu i to es pe ci al, quan do vê o cri me or ga ni za do
des cer o mor ro e, in fe liz men te, che gar ao cen tro da
ci da de e fa zer o que fez na úl ti ma sex ta-fe i ra. A pre o-
cu pa ção dos Se na do res Sér gio Ca bral e Mar ce lo Cri -
vel la é exa ta men te a nos sa, como mi ne i ros vi zi nhos.
Eu que ria apro ve i tar a opor tu ni da de para lem brar, Se -
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na dor Ney Su as su na, que apre sen tei aqui no Se na-
do, nes ta se ma na, um pro je to de lei, que foi lido no iní -
cio da ses são de hoje do Se na do, que du pli ca a pena
da que le tra fi can te apa nha do num raio de até 100 me -
tros de qual quer es co la, pú bli ca ou não. Não é uma lei 
ori gi nal, mas uma lei que já exis te nos Esta dos Uni -
dos, em vá ri os pa í ses eu ro pe us e está sen do es tu da-
da em ou tros pa í ses. Cer ta men te, essa lei po de ria ser 
mu i to útil no Bra sil, nas ime di a ções das es co las, prin -
ci pal men te das es co las de 1º grau, nas qua is es ta-
mos sen tin do a ação mais per ver sa dos tra fi can tes,
so bre tu do nas ci da des gran des. Con gra tu lo-me com
V. Exª pela sua po si ção fir me em de fe sa do Rio de Ja -
ne i ro, mes mo sen do um ilus tre Se na dor da Pa ra í ba,
mas, como nós mi ne i ros, tam bém pre o cu pa do com o
povo do Rio de Ja ne i ro e com a sua gen te.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor Hé lio Cos ta. Fico mu i to fe liz
com o apar te de V. Exª, que in cor po ro com mu i ta ale -
gria ao meu dis cur so.

Srª Pre si den te, con clu in do essa pri me i ra cri se,
eu que ria pe dir à Mesa que es tu das se – e para tan to
en tre ga rei um re que ri men to – a cri a ção de um gru po
de tra ba lho no Se na do para bus car ações emer gen ci-
a is para a onda de vi o lên cia que vive não só o Rio de
Ja ne i ro, mas todo o País. 

A se gun da cri se é a vi vi da pe los nos sos Esta -
dos. Esta Casa re pre sen ta os Esta dos, que es tão em
fase pré-fa li men tar.

Se ma na pas sa da, o Esta do do Rio de Ja ne i ro
não dis pu nha de rá di os de co mu ni ca ção en tre po li ci a-
is e a cen tral por fal ta de pa ga men to.

Não é ape nas o Rio de Ja ne i ro que está nes ta
si tu a ção; tam bém Mi nas Ge ra is e ou tros Esta dos.
Mas a cul pa não é dos Esta dos. O que acon te ceu? A
ma i or re ce i ta dos Esta dos em ICMS pro vém da ele tri-
ci da de. Ocor re que ano pas sa do, com a cri se do apa -
gão, a ar re ca da ção foi re du zi da, no Rio de Ja ne i ro,
para R$2,5 bi lhões; as pes so as se acos tu ma ram a
eco no mi zar e não vol ta ram ao con su mo nor mal. A ar -
re ca da ção do ICMS, que era de uma quan tia enor me,
fi cou me nor e as sim os co fres do Esta dos tam bém di -
mi nu í ram. E o Go ver no Fe de ral faz de con ta que não
tem nada a ver com isso. Mas é cla ro que tem. Ele ge -
ren cia a ele tri ci da de e, por tan to, pos si bi li tou esta cri -
se que ti rou uma quan tia subs tan ci al dos co fres es ta-
du a is.

É pre ci so que o Go ver no Fe de ral, que ge rou a
cri se, re pen se a si tu a ção com os Esta dos. Este as-
sun to é sé rio. Tam bém a po si ção do Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral deve ser re pen sa da, pois, às ve zes, ba i xa

uma nor ma e não se pre o cu pa com quem vai pa gar a
con ta.

Vou dar ou tro exem plo: de zes se is Esta dos bra -
si le i ros co bra vam uma par ce la dos apo sen ta dos,
para que fos se in clu í da sua fa mí lia no aten di men to
hos pi ta lar es ta du al.

No caso do Rio de Ja ne i ro, o Esta do per deu
R$400 mi lhões. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de ter mi-
nou o fim da co bran ça, mas não ana li sou que a co-
bran ça era fe i ta para aten der aos de pen den tes dos
apo sen ta dos, e mais de R$400 mi lhões de i xa ram de
ir para o co fre do Esta do.

Mu i tas ve zes a con ta é apre sen ta da sem sa ber
se exis te re cur so para o pa ga men to. E as sim os Esta -
dos fi cam à de ri va.

Por essa ra zão, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pe di mos, na Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, a cri a ção de uma sub co mis são para es tu dar o
en di vi da men to dos Esta dos. Sa be mos que a cul pa,
em par te, e da má ges tão, mas gran de par ce la des -
sas cri ses vem de fora dos Esta dos.

Com a cri a ção des ta sub co mis são, es tu da re-
mos e le va re mos o re sul ta do ao Go ver no Fe de ral, in -
clu si ve lem bran do: “Vo cês ge ra ram, en tão são pais
da cri an ça tam bém, va mos aju dar”.

Há um pro je to de au to ria do Se na dor José Alen -
car de re du ção da dí vi da dos Esta dos a 7%. Há Esta -
dos pa gan do 25%. A Pa ra í ba paga 15%, o Rio de Ja -
ne i ro, 20%; nin guém paga me nos de 13%. O Se na dor
José Alen car, hoje Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, su -
ge riu 7%. Esse pro je to está na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, e va mos pe dir ur gên cia da re la to ria.

De ve mos pa rar e pen sar, ana li sar. De que adi -
an ta fa lar do todo se as par tes es tão que bra das? O
so ma tó rio das par tes que bra das é um todo tam bém
que bra do.

A ter ce i ra cri se nos en ver go nha. Tí nha mos mu i-
to or gu lho das em pre sas aé re as bra si le i ras.

Eu que ria es tar aqui fe liz, fa lan do de pro gres so,
de pro je tos, mas es tou fa lan do de sé ri as cri ses nas
uni da des da Fe de ra ção, da in se gu ran ça, da vi o lên cia
e de uma cri se sé ria, nes te País con ti nen tal, que atin -
gi rá to dos nós: a cri se da avi a ção.

Srª Pre si den te, Sras e Srs, Se na do res, es tu da-
mos o as sun to de ti da men te na Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos. Se co lo car mos Je sus Cris to – com
todo o res pe i to e com toda a ado ra ção que te nho por
Ele – di ri gin do uma em pre sa de avi a ção no Bra sil, Ele 
terá que fa zer mu i to mi la gre, por que é im pos sí vel fa -
zer a ges tão de uma em pre sa nas atu a is cir cuns tân ci-
as.
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O en di vi da men to é em dó lar, que equi va lia a
R$1,00 e pas sou a va ler R$3,60. Quem pode pa gar a
con ta? As pas sa gens são pa gas em re a is, mas o
com bus tí vel sobe em dó lar, as pe ças so bem em dó -
lar, a es ca la não exis te, o pre ço da pas sa gem fica
exor bi tan te, tor na-se im pos sí vel. É mais fá cil sa ir mos
de João Pes soa, na Pa ra í ba, para Mi a mi do que para
o Rio de Ja ne i ro. O vôo do més ti co é mais caro: ta xa-
ção do que ro se ne, ICMS, im pos tos al tos dos ae ro por-
tos.

No se gun do se mes tre de 2002, de zes se is em -
pre sas bra si le i ras fo ram ava li a das pela au to ri da de da
avi a ção ci vil. Ape nas duas não che ga vam a aten der
1% do mer ca do na ci o nal. Em 1999, as em pre sas per -
de ram R$214,5 mi lhões. Em 2000, ten ta mos fa zer
pres são na Co mis são e per de ram-se R$76,3 mi lhões.
Em 2001, per de ram R$211,00, e, em 2002, só na pri -
me i ra me ta de do ano, R$334,00 mi lhões.

A Va rig, cujo ca pi tal era de US$2 bi lhões, hoje
tem US$2 bi lhões de dí vi da, ou per to dis so. Des se je i-
to, é im pos sí vel con ti nu ar. Ou to ma mos pro vi dên cia
ou fi ca re mos, como ou tros pa í ses da Amé ri ca do Sul,
sem em pre sa de vi a ção.

No Con gres so ar gen ti no, um Se na dor me dis se:
“Se na dor, vol ta mos a ser co lô nia. Nos sa em pre sa,
que era um or gu lho, hoje é dos es pa nhóis. Se qui ser-
mos ir à Eu ro pa ou a qual quer ou tro país, te mos que
pas sar pri me i ro por Ma dri. Per de mos me ta de dos
nos sos pi lo tos, per de mos toda nos sa au to no mia”.
Essa si tu a ção não é di fe ren te no Peru, no Chi le, no
Equa dor nem na Ve ne zu e la; to dos já per de ram suas
com pa nhi as.

Essa per da pode ter do í do, fe ri do o or gu lho na -
ci o nal des ses pa í ses, mas, no Bra sil, não do e rá só o
co ra ção ou fe ri rá nos so or gu lho. Nos so País tem di -
men sões con ti nen ta is, V. Exas já ima gi na ram não ter -
mos com pa nhi as na ci o na is? E quan do ocor rer um
pro ble ma na Ama zô nia, como trans por ta re mos tro-
pas? Se for ne ces sá rio en vi ar aju da a al gu ma re gião?
Esta mos des cu i dan do de um as sun to mu i to sé rio.

Qu an do re a li za mos um es tu do na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, ve ri fi ca mos como agem os
ame ri ca nos. Ao ser com pra do um avião, o de par ta-
men to de es ta do re la ci o na o que de ve rá cons tar e
paga 30% do avião, para que, se pre ci so, pos sa
usá-lo. A For ça Aé rea Bra si le i ra, que deve unir e fa zer
essa pre ca u ção, está in te i ra men te que bra da. Não
digo isso com or gu lho, mas com tris te za. Há 749 ae ro-
na ves e so men te 49 voam; exis tem 700 no solo por
fal ta de pe ças, de or ça men to. Não há di nhe i ro. Nós já
os vi mos aqui cho ran do por R$6 mi lhões para com -
bus tí vel, a fim de tre i nar pi lo to.

A ver go nha ma i or não é essa; é um jo vem ca de-
te, com o qual se está gas tan do qua se R$1 mi lhão
para que apren da a pi lo tar um Mi ra ge ou um avião de
caça, sal tar na Base e di ri gir um car ro para ga nhar o
sa lá rio de mo to ris ta, por que pre ci sa com ple men tar o
ren di men to por que, como mi li tar, re ce be quan tia in su-
fi ci en te para man ter a fa mí lia.

Esta mos re al men te com mu i tas cri ses. Abor da-
rei três. Pri me i ro, a cri se da vi o lên cia, para a qual é
pre ci so cri ar uma sub co mis são ur gen te, no Se na do, e 
tal vez até en trar em en ten di men to com a Câ ma ra
para que seja uma co mis são mis ta; mas te mos de dar
uma res pos ta ur gen te à so ci e da de. Se gun do, a cri se
dos Esta dos, por que se eles fra cas sa rem, está que -
bra do o País; pre ci sa mos ana li sá-la, e a res pon sa bi li-
da de do Go ver no Fe de ral não é pou ca. Ter ce i ro, a cri -
se da avi a ção. Entra rei com re que ri men to, na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, para que no va men te
es tu de mos com se ri e da de e não fa ça mos de con ta
que não es ta mos ven do, que não é co nos co, por que
es ta mos ven do a que bra de i ra na avi a ção. Já está mu -
i to sé ria, por que 80 vôos fo ram re ti ra dos das es ca las.

Este País con ti nen tal não pode se dar ao luxo de 
não ter li nhas aé re as pró pri as. Quem pos sui uma
Ama zô nia tão co bi ça da não pode de i xar de ter aviões
nos sos, que na ma i o ria já não o são. Gran de par te
das nos sas em pre sas aé re as já está usan do aviões
ape nas alu ga dos, le a sing, e, se pre ci sar mos, fi ca re-
mos na mão. Eu não en ten do.

Ou tro dia, trou xe para esta Casa um as sun to
mu i to sé rio. Tí nha mos um úni co sa té li te que fa zia o
pa pel mi li tar, e nós o ven de mos para a Embra tel.
Hoje, o nos so sa té li te é pri va do. Qu al quer con fli to que 
te nha mos, te re mos de pe dir li cen ça. É algo mu i to ver -
go nho so e tris te.

Mas es tou tra zen do hoje – não nos des vi e mos
do as sun to – o pe di do a to dos os Srs. Se na do res, pois 
so mos co-res pon sá ve is, por que fe cha mos os olhos e
fi ze mos de con ta que não vi mos por mu i to tem po. Te -
mos de agir, por que so mos re pre sen tan tes da so ci e-
da de, e ela exi ge. Essa ver go nha tem de fin dar.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Se na dor Ney Su as su na, a Mesa aguar da o seu re-
que ri men to e, após ana li sá-lo, fará os en ca mi nha-
men tos re gi men ta is.

Com a pa la vra o Se na dor Mar ce lo Cri vel la.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Srª. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na em um mo -
men to cru ci al no meu Esta do.
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Como dis se aqui o no bre Se na dor Ney Su as su-
na, o Rio de Ja ne i ro vive mo men tos dra má ti cos. Re -
fém, não so men te do nar co trá fi co, mas tam bém de
um pre con ce i to, de uma dis cri mi na ção que o Go ver no
Fe de ral tem con tra aque le Esta do.

Sra Pre si den ta, trou xe aqui um le van ta men to
que fiz ra pi da men te com a as ses so ria do Se na do:
não sou ape nas eu que ini cia o man da to par la men tar
no Se na do, mas 40 ou tros Srs. Se na do res.

Os nú me ros são mes mos de sa ni ma do res. Ano
pas sa do, no or ça men to fis cal e de se gu ri da de so ci al,
a apro va ção de emen das in di vi du a is de ban ca das e
do Re la tor-Ge ral do Orça men to para o meu Esta do
atin gi ram, na Lei de Me i os, 463 mi lhões; hou ve em pe-
nhos de con vê ni os com os mu ni cí pi os da or dem de
220 mi lhões. Espe ran ças plan ta das de obras, de cre -
ches, de todo o tipo de con vê nio. Mas, no ano pas sa-
do, o Go ver no Fe de ral exe cu tou em re la ção a es ses
em pe nhos, a es sas emen das ape nas R$26 mi lhões.
Em res tos a pa gar, um to tal de R$162 mi lhões – de ve-
ria ser R$220 mi lhões me nos R$26 mi lhões, o que
da ria um va lor de R$194 mi lhões. Mas hou ve cor tes, e 
dos res tos a pa gar até ago ra só R$ 500 mil fo ram para 
o meu Esta do. Como é pos sí vel, o se gun do Esta do
ar re ca da dor da União? O Go ver no Fe de ral ar re ca da
im pos to dos flu mi nen ses em PIS, Pa sep, Con fins, em
IPI das nos sas in dús tri as mais de US$10 bi lhões por
ano, e vol ta para o meu Esta do me nos de US$1 bi -
lhão. Se gun do ar re ca da dor da União, 14º a re ce ber
re cur sos de vol ta. Não é pos sí vel que o Esta do so bre-
vi va as sim. Por isso hoje, no Rio de Ja ne i ro, a po lí cia
não con se gue con ter esse gra ve dis túr bio da or dem
ci vil.

Há dois anos eram ra ros es ses mo men tos; ano
pas sa do, tor na ram-se as sí du os; hoje, são co muns. E
como dói em mim e em tan tos ou tros pais de fa mí lia
car re gar du ran te o dia in te i ro a pre o cu pa ção de não
sa ber o que vai acon te cer com os nos sos fi lhos na
vol ta às au las ou com as nos sas es po sas em uma
sim ples ida ao su per mer ca do.

O no bre Se na dor Sér gio Ca bral, que co nhe ce
como pou cos a si tu a ção do nos so Esta do, uma das fi -
gu ras po lí ti cas mais que ri das, foi Pre si den te da
Assem bléia Le gis la ti va por dois man da tos, di zia mu i-
to bem on tem so bre a ne ces si da de que te mos de
apo io. De fen de S. Exª o apo io das For ças Arma das.
Fui mi li tar oito anos, Se na dor Sér gio Ca bral, e, no
Exér ci to, tí nha mos um ór gão de mo bi li za ção. Há uma
in co e rên cia mun di al no Exér ci to: ele é mu i to gran de
para tem po de paz e mu i to pe que no para tem po de
guer ra. Por isso, o Exér ci to bra si le i ro, como todo exér -
ci to, tem um se tor de mo bi li za ção. Em caso de guer ra,

ra pi da men te o ofi ci al mo bi li za dor – e o fui du ran te mu -
i tos anos – tem no seu ar qui vo os úl ti mos cin co con -
tin gen tes da re ser va. Esses con tin gen tes são mo bi li-
za dos por que já es tão tre i na dos; são ar ma dos e equi -
pa dos. Assim, va mos en fren tar os ini mi gos.

Vou pro por uma lei com ple men tar aqui no Se na-
do, para que cada Esta do, tan to na Po lí cia Ci vil, quan -
to na Po lí cia Mi li tar, pos sa mo bi li zar os seus úl ti mos
efe ti vos. Re fi ro-me a sol da dos, ca bos, sar gen tos,
sub te nen tes, que fo ram para a re ser va, ou me lhor, fo -
ram para a ina ti vi da de nos úl ti mos cin co anos.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – V.Exª me con -
ce de um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Con ce do o apar te ao nos so pro fes sor de se gu ran ça
pú bli ca. Sei que o in ci tei a este apar te, quan do fi quei
olhan do para V. Exª, que es ta va sen ta do à mesa. Fi -
quei ima gi nan do se V. Exª não iria fa lar.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Obri ga do, Se -
na dor. Esse as sun to mexe com a alma.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
É uma hon ra para mim ou vir o seu apar te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Mar -
ce lo Cri vel la, V. Exª está fa lan do de um as sun to pro -
fun da men te im por tan te. Por que digo isso? Esti ve vá -
ri as ve zes no Mi nis té rio da De fe sa com o ge ne ral res -
pon sá vel, com o ob je ti vo de mo di fi car a Lei de Mo bi li-
za ção, por ser ela mu i to im por tan te. Cito como exem -
plo o que ocor reu em 11 de se tem bro de 2001, nos
Esta dos Uni dos. Lá, en con tra va-se meu fi lho, que é
mé di co e que par ti ci pou do tra ba lho de res ga te e
aten di men to às ví ti mas. Ele dis se-me que nin guém fi -
cou de sas sis ti do, gra ças ao po der de mo bi li za ção das 
for ças res pon sá ve is nos Esta dos Uni dos. Eu já ha via
co me ça do a me in te res sar por esse as sun to e a dis -
cu ti-lo, e V. Exª me de i xa imen sa men te fe liz por que,
gra ças a Deus, vem a esta tri bu na cha mar a aten ção
des te Par la men to para a im por tân cia da mo bi li za ção.
Du ran te gre ve da Po lí cia Mi li tar, na Ba hia, e em ou tros
Esta dos, a cri mi na li da de au men tou, vá ri as pes so as
mor re ram, por que não ha via ne nhum po li ci a men to.
As For ças Arma das fo ram cha ma das para as su mir a
res pon sa bi li da de pela se gu ran ça. O en tão Co man-
dan te das For ças Ter res tres dis se que le vou cin co
dias para con se guir con du ção e trans por tar as tro pas,
quan do de ve ri am ser au to má ti cas a re qui si ção e a
mo bi li za ção com to dos os re gis tros para que pu des-
sem re al men te for mar uma for ça na hora que fal tar a
se gu ran ça. Se ama nhã pre ci sar mos de uma in ter ven-
ção no Rio de Ja ne i ro, V. Exª verá a di fi cul da de para
co lo car for ça e tro pa lá den tro. Não é só o I Exér ci to
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que terá essa res pon sa bi li da de. O Esta do tem a PE –
V. Exª lem bra da PE? V. Exª foi sol da do; eu fui ofi ci al
da re ser va. Na PE, fa zía mos pa tru lha men to de rua
para pe gar os sol da dos que vi vi am em des li ze com a
or dem. Eles têm ex pe riên cia para fa zer o po li ci a men-
to quan do se pre ci sa. Ulti ma men te não tem sido mais
usa da até por fal ta de me i os para sus ten tar uma tro pa
na rua, uma tro pa em ação, ten do em vis ta o cus to
alto. No ano pas sa do, fo ram dis pen sa dos 40 mil jo-
vens que não con se gui ram con clu ir o ser vi ço mi li tar.
Qu e ro cum pri men tar V. Exª. Estou ao seu lado e que -
ro aju dá-lo nes sa luta pela mu dan ça da le gis la ção so -
bre mo bi li za ção.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma, pelo seu
apar te.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Con ce-
de-me um apar te, Se na dor?

O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Eu
gos ta ria de con ce der um apar te ao meu com pa nhe i ro
que eu não di ria que seja a cara do Se na do, por que a
Se na do ra Pa trí cia Go mes fi ca ria tris te, mas é a alma
do Se na do, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Obri ga do,
no bre Se na dor. Eu que ria di zer que, co nhe cen do V.
Exª como co nhe ço hoje, gra ças a Deus, e sa ben do da 
per se ve ran ça de V. Exª, por exem plo, como pas tor na
Áfri ca, onde par tiu do zero e cons tru iu toda uma or ga-
ni za ção de igre jas, e que hon ra o Bra sil por que hoje é
a gran de es tre la de toda a Áfri ca; sa ben do da per se-
ve ran ça de V. Exª, que apren deu so zi nho a fa lar o
zulu, a fa zer suas ora ções, a can tar suas mú si cas, sei
que não vai des fa le cer um dia, um mi nu to, na luta pelo
Rio do Ja ne i ro e pelo Bra sil. Qu e ro di zer que es ta rei
aju dan do V. Exª. Agra de ço ao con vi te que V. Exª e o
Se na dor Sér gio me fi ze ram. Esta rei ama nhã com V.
Exªs, aju dan do, por que não se tra ta ape nas do Rio de 
Ja ne i ro, que é a cara mais cru el do cri me or ga ni za do.
O que ti ve mos no Rio de Ja ne i ro foi uma avant-pre-
miè re de uma guer ra ci vil. E não po de mos de i xar um
país pa cí fi co e pro gres sis ta como o nos so en trar, de
ma ne i ra ne nhu ma, na con vul são de uma guer ra ci vil
que foi o que vi mos na se gun da-fe i ra pas sa da no Rio
de Ja ne i ro.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Su as su na, pelo seu apar te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Mar ce-
lo Cri vel la, peço um apar te.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cri vel-
la, ou via aten ta men te to dos os sá bi os pro nun ci a men-
tos e lem brei-me do fi ló so fo ita li a no Nor ber to Bob bio,
que, em seu úl ti mo li vro, Te o ria Ge ral da Po lí ti ca, di zia
que o mí ni mo que se pode exi gir de um go ver no é a
se gu ran ça: se gu ran ça à vida, se gu ran ça ao di re i to de
li ber da de e ao pa tri mô nio. Isso é o mí ni mo que se
pode exi gir de um go ver no. Qu e ro enal te cer sua con -
tri bu i ção. Te mos que vol tar aos an ti gos, ao sa cri fí cio
de Só cra tes, que mor reu di zen do que o ho mem tem
que bus car as vir tu des, o bem. Lem bro ain da uma
pas sa gem que se re fe re à épo ca em que a Fran ça vi -
via uma si tu a ção se me lhan te. Na po leão era um guer -
re i ro, um es ta dis ta. Num mo men to si mi lar ao que há
atu al men te no Rio de Ja ne i ro, ele es ta va ao lado de
sua pro fes so ra, mu i to en tris te ci do. Em uma so le ni da-
de, ela lhe per gun tou o mo ti vo de sua pre o cu pa ção.
Na po leão dis se que in ves tiu mu i to em edu ca ção,
cons tru iu vá ri as es co las, além de es for çar-se para
ela bo rar um có di go ci vil elo giá vel. Então a pro fes so ra
de Na po leão dis se: “Faça uma es co la de mães, de
pais, de fa mí lia”. Mas que ro che gar à si tu a ção do Rio
de Ja ne i ro, que to dos nós ado ra mos. Dis se ao Se na-
dor Sér gio Ca bral que quan do o Go ver no Fe de ral
paga as des pe sas ve nho a Bra sí lia, vou a São Pa u lo.
Entre tan to, com o di nhe i ro do meu bol so, vou ao Rio
de Ja ne i ro.Estu dei lá e vivi os anos 60 na Ci da de Ma -
ra vi lho sa. A po pu la ção do Rio de Ja ne i ro é equi va len-
te à de Cuba, com 12 mi lhões de ha bi tan tes e, ge o-
gra fi ca men te, a ex ten são ter ri to ri al é pra ti ca men te a
mes ma. Po rém, não ocor re essa si tu a ção na que le
país. Qu e ro ad ver tir os nos sos go ver nan tes que nos -
sos po li ci a is ga nham mu i to pou co. Isso sim é uma ver -
go nha, e o Se na dor Ney Su as su na de i xou de dizê-lo.
Ga nham mu i to pou co. Fui Go ver na dor do Pi a uí e tive
sen si bi li da de. Então eles não se re vol ta ram. A paz
que vi ve mos é gra ças às mu lhe res. Con quis tei suas
es po sas, dan do uma casa po pu lar a cada mi li tar do
Pi a uí e bus quei tam bém ofe re cer cur sos pro fis si o na li-
zan tes a elas, já que seus ma ri dos ga nha vam pou co.
Assim, eu es ta ria dan do a pos si bi li da de de uma pro -
fis são para que, quan do eles se apo sen tas sem, tra -
ba lhas sem com elas; por tan to, elas é que se ri am os
pa trões. Mas es ti ve no Par la men to em Cuba e vi que
lá é di fe ren te: há ele i ções; não vou ana li sar o sis te ma,
e cada um pode es tu dar.Esti ve lá, eles têm de pu ta do,
têm o sis te ma de ele i ções de les; não há par ti do, cada
um se ele ge. Não há tan tos par la men ta res, só um mí -
ni mo; eles são con vo ca dos e cada um vota, nas suas
po si ções. Mas o que vale mes mo é o sa lá rio, é a com -
pen sa ção do tra ba lho. E o Go ver no paga a re si dên-
cia, a luz, a água, a edu ca ção, a sa ú de – o Se na dor
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Ney Su as su na foi em bo ra mas de via ter dito: “Essa é
que é a ma i or ver go nha, não é o Fome Zero do Pre si-
den te Lula, não”. Eu, Se na dor Mão San ta, co nhe ço. O 
pior é a sa ú de. Há pou cos dias, quan do as su mi, es ta-
va do en te; fui a um mé di co, era si nu si te. Pe guei a re -
ce i ta, fui com prar os re mé di os e o cus to foi de tre zen-
tos e se ten ta re a is! Este País teve a Cen tral de Me di-
ca men tos (Ceme), uma fá bri ca de me di ca men tos
para os po bres e foi por isso que o José Ser ra per deu
e vai pa gar no in fer no por que fe chou a Ceme, o ma i or
be ne fí cio ao povo bra si le i ro. O Lula tem o Fome Zero,
mas eu te nho a vi vên cia, mais ida de, fui “pre fe i ti nho”,
e o Lula não foi; fui Go ver na dor, e ele não foi. Esse ne -
gó cio de Fome Zero é con ver sa. Olha, o ho mem bra si-
le i ro quan do está com fome é ca paz de su bir em uma
ár vo re e co mer uma man ga, ten do sa ú de; ago ra, sem
sa ú de é a des gra ça, não en fren ta nada! Va mos à re a-
li da de: os sol da dos ga nham mu i to pou co, não têm
uma casa. Em Cuba, eu com pa rei os sa lá ri os. Eles
têm sa lá ri os, não sei o nome da mo e da de Cuba; va -
mos cha mar de “cu ba nos”. Um mé di co ga nha tre zen-
tos ou qua tro cen tos cu ba nos; um de pu ta do ga nha
qui nhen tos cu ba nos; um sol da do ga nha se te cen tos
ou oi to cen tos cu ba nos, é o mais re mu ne ra do. Com
isso, que ria ape nas au xi li ar para que o Rio, na ver da-
de, o Bra sil vol te a essa paz, aque la que o meu pa tro-
no Fran cis co San tos pro pa ga va com uma ban de i ra na 
qual ti nha es cri to “paz e bem”. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Sa be mos que o seu co ra ção é imen so. É de V.
Exª uma das fra ses mais bo ni tas que já ouvi: “A gra ti-
dão é a mãe de to das as vir tu des. É a me mó ria do co -
ra ção.” Eu gos ta ria de fa zer uma res sal va so bre o pa -
pel do Pre si den te Lula, esse ho mem sim ples, hu mil-
de, emo ti vo, que cho ra de pú bli co e que pre ci sa do
nos so apo io, da nos sa for ça, para aca bar com essa
ver go nha de tan ta cri an ça pas san do fome nes te País.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Sér gio Ca bral.

O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, nos so com pa nhe i ro de Ban ca da do
Esta do do Rio de Ja ne i ro, V. Exª tem sido, no iní cio
dos tra ba lhos no Se na do, uma gra ta sur pre sa para to -
dos nós. Co nhe cia a sua li de ran ça re li gi o sa e a sua li -
de ran ça pes so al, como che fe de fa mí lia, como lí der
do seu par ti do, mas, como Se na dor, o seu afin co na
de fe sa dos in te res ses do nos so Esta do tem sido re al-
men te mo ti vo de mu i to re go zi jo para to dos nós. Gos -

ta ria de va lo ri zar o iní cio de seu dis cur so quan do fa -
lou so bre os re cur sos com que o Rio de Ja ne i ro foi
con tem pla do no or ça men to da União, so bre tu do no
ano de 2002. Se V. Exª ana li sar o or ça men to de 2001,
de 2000, de 1999, de 1998, a dé ca da de 90, verá que
sem pre hou ve dis cri mi na ção do nos so Esta do. O Rio
de Ja ne i ro, ao lon go dos anos, vem per den do im por-
tân cia na alo ca ção de re cur sos por par te do Go ver no
Fe de ral. Te nho cer te za de que V. Exª, o Se na dor Sa -
tur ni no Bra ga com a sua ex pe riên cia, eu, en fim, a
Ban ca da fe de ral va mos ter mu i ta luta no sen ti do de
re ver ter essa si tu a ção! O Se na dor Mão San ta re fe-
riu-se à dig ni da de do ser hu ma no e ao sa lá rio como
for ma de en fren tar a cri se. S. Exª tem ra zão. Eu cha -
ma ria a aten ção para o fato de que al guns pro je tos do
nos so Esta do ne ces si tam de apo io do Go ver no Fe de-
ral. O Rio de Ja ne i ro, por exem plo, pro duz mais de
85% do pe tró leo bra si le i ro. O su ces so da Pe tro bras se 
deve à ba cia de Cam pos. Isso é ine gá vel. Nada há de
sub je ti vo. Gra ças à ba cia de Cam pos, a Pe tro bras
pro duz atu al men te mais de um mi lhão de bar ris de
pe tró leo por dia. É fato que a Pe tro bras ne ces si ta de
nova re fi na ria de pe tró leo. Nós do Rio de Ja ne i ro lan -
ça mos a cam pa nha, e V. Exª a subs cre veu, jun ta men-
te com a Go ver na do ra e re pre sen tan tes de to dos os
par ti dos po lí ti cos, da so ci e da de ci vil, da Fir jan (Fe de-
ra ção das Indús tri as do Esta do do Rio de Ja ne i ro), da
Fe co mér cio. A luta da re fi na ria é nos sa. Vejo com jus -
ta ra zão co le gas de ou tros Esta dos – De pu ta dos, Se -
na do res e Go ver na do res – re i vin di ca rem a nova re fi-
na ria. Até aí tudo bem. Faz par te do jogo. O que me
pre o cu pa é não per ce ber, da par te do Pre si den te da
Pe tro brás nem das au to ri da des fe de ra is, um po si ci o-
na men to cla ro em re la ção ao di re i to que o Rio de Ja -
ne i ro pos sui, em re la ção à ne ces si da de es tra té gi ca
para a Pe tro bras de essa re fi na ria ser ins ta la da no
Rio de Ja ne i ro, no nor te flu mi nen se, exa ta men te em
fren te à Ba cia de Cam pos. Será es tra té gi co para a
Pe tro brás e para o Esta do do Rio de Ja ne i ro. E o que
isso tem a ver com a in se gu ran ça, com a vi o lên cia?
Tudo, por que nós sa be mos que, nos cen tros ur ba nos,
gran de par te da po pu la ção que ocu pa as pe ri fe ri as
vem exa ta men te do in te ri or, so bre tu do do nor te e do
no ro es te flu mi nen se, as re giões mais po bres do nos -
so Esta do. Nós te mos de jo gar duro nes se tema com
a Pe tro brás, com o Pre si den te da Re pú bli ca, com a
Mi nis tra das Mi nas e Ener gia, para ma ni fes tar a re i-
vin di ca ção mais do que jus ta de que a re fi na ria seja
no nor te flu mi nen se. Por co mum acor do, a re fi na ria se 
cha ma rá Bar bo sa Lima So bri nho. Na Assem bléia Le -
gis la ti va apro va mos um fun do para a re fi na ria, para o
qual irá uma par te do ICMS e dos ro yal ti es. Nós não
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po de mos ad mi tir a hi pó te se de essa re fi na ria não ir
para o Esta do do Rio de Ja ne i ro. Gos ta ria de lem brar
tam bém a ques tão da RJ-109, ago ra com nova nu me-
ra ção, BR 494, li gan do o por to de Se pe ti ba à Via Du -
tra e a Was hing ton Luiz, fa zen do com que o por to de
Se pe ti ba ga nhe fô le go, de sen vol va a sua zona in dus-
tri al e gere em pre gos. São mu i to im por tan tes os te-
mas tra ta dos por V. Exª – com mu i ta pro pri e da de –
como a au sên cia de in ves ti men tos fe de ra is em nos so
Esta do. V. Exª foi mu i to fe liz ao com ple men tar o pro -
nun ci a men to do Se na dor Ney Su as su na, exa ta men te
por que ilus tra par te das ra zões que le vam o Rio de
Ja ne i ro a essa si tu a ção. A União deve re cur sos ao
Rio de Ja ne i ro. V. Exª lem brou bem. So mos o se gun do
ar re ca da dor de im pos tos, mais de R$10 bi lhões por
ano. No en tan to, a con tra par ti da é ín fi ma, ir ri só ria. Pa -
ra béns, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do, Se na dor Sér gio Ca bral.

Eu gos ta ria de pa ra fra se ar o Se na dor Mão San -
ta, quan do ci tou Na po leão, o qual di zia: “Se você qui -
ser per der a guer ra, com ga ran tia, alon gue suas li -
nhas de su pri men to”. Pen sei que essa li ção de tan tos
sé cu los já ti ves se sido apren di da. Como va mos afas -
tar da fon te da pro du ção de pe tró leo uma re fi na ria?
Isso tem o mes mo sen ti do de você cons tru ir sua casa
e co lo car a des pen sa no úl ti mo an dar e qual quer ou -
tro cô mo do per to da co zi nha. Não é pos sí vel.

Esta mos jun tos, Se na dor Sér gio Ca bral. O tem -
po em que o Rio de Ja ne i ro era dis cri mi na do já pas -
sou. Isso nun ca mais vai acon te cer, por que te nho cer-
te za de que o Pre si den te Lula e o PT são jus tos e hão
de fa zer jus ti ça às ca u sas do nos so Esta do tão so fri-
do.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – V. Exª
per mi te-me um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, que ro sa u dar V. Exª pela par ti ci-
pa ção e me so li da ri zar com sua pre o cu pa ção com o
Rio de Ja ne i ro, afi nal há mais de um mi lhão de mi ne i-
ros mo ran do lá. A vi o lên cia no Rio de Ja ne i ro é tam -
bém uma ques tão na ci o nal. É evi den te que a vi o lên-
cia tem ori gens va ri a das. Ela vem es pe ci al men te da
enor me de si gual da de so ci al exis ten te no País, da
per da de va lo res hu ma nos e tam bém do ma te ri a lis mo
ex ces si vo. São vá ri as as con di ções ne ces sá ri as para
en fren tá-la. Uma de las é ter mi nar mos com a im pu ni-
da de, ou tra é va lo ri zar a edu ca ção em to dos os seus
ní ve is – mu ni ci pal, es ta du al e na ci o nal. Tam bém que -

ro fa lar aqui so bre ou tro pon to que sem pre me pre o-
cu pou mu i to: o por te de ar mas. É o mo men to de re to-
mar mos a dis cus são so bre esse tema, não es que-
cen do a im por ta ção e a ven da de ar mas. Sei mu i to
bem que essa não é uma ques tão sim ples; é po lê mi-
ca. Mu i tos di zem que as pes so as pre ci sam com prar
ar mas para se de fen der.Evi den te men te esse não é o
ca mi nho. Essa é a mi nha opi nião. Hoje mu i tas pes so-
as usam ar mas in de vi da men te. Isso é fru to tam bém
da fa ci li da de com que se com pra e se con tra ban de ia
ar mas no Bra sil. Esse é um pon to im por tan te que faz
par te de nos sas pre o cu pa ções. V. Exª deve in cluí-lo
na dis cus são a res pe i to da vi o lên cia não só no Rio de
Ja ne i ro, mas tam bém em todo o Bra sil. Mu i to obri ga-
do.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PL – RJ) – Sou
eu que agra de ço a V. Exª.

Ao abor dar o dra ma da se gu ran ça, gos ta ria de
lem brar nos sos pro ble mas con jun tu ra is, que V. Exª
aca ba de ci tar. No co me ço do seu pro nun ci a men to, V.
Exª fa lou das ca u sas eco nô mi cas. Ago ra, dis cu ti mos
a re for ma da Pre vi dên cia. Sa be mos que o ma i or dé fi-
cit vem dos ser vi do res pú bli cos. Esses se rão cha ma-
dos a uma par ce la de sa cri fí cio. Exis te o fa tor pre vi-
den ciá rio, exis tem os pro ble mas para po der mos pa -
gar esse dé fi cit, que che ga rá a 50 bi lhões, nes te ano
de 2003.

Fico per gun tan do se sem pre as re for mas e sa -
cri fí ci os aca ba rão na clas se tra ba lha do ra. Ouvi, há
pou co, o pro nun ci a men to do Pre si den te Lula, em que
ele di zia que o Bra sil já teve tan tos pre si den tes, tan tos
se na do res e de pu ta dos, vem um mi nis tro, vai ou tro
mi nis tro, e a si tu a ção con ti nua a mes ma.

Te mos pro ble mas crô ni cos nes te País que pre -
ci sam ser en fren ta dos. O de sem pre go está in trin se-
ca men te li ga do aos car téis in jus tos, que este país
per pe tua ao lon go de sua his tó ria. Per gun to aos Se -
nho res Se na do res se não está na hora de ter mos
uma ces ta bá si ca de in su mos na ci o na is res pon sá ve is
pela ge ra ção de tan tos em pre gos e/ou de sem pre gos
de bra si le i ros, que so bem de pre ço de ma ne i ra des -
con tro la da, sem que ne nhum de nós en ten da, nem o
pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, fa zen do com que a
nos sa eco no mia en tre num es ta do re ces si vo e mi-
lhões de bra si le i ros per cam o em pre go.

Alguém aqui pode ex pli car, sa tis fa to ri a men te,
como uma fa ro fa de cal cá rio e ar gi la, com uma pe-
que na adi ção pos te ri or de ges so, para con tro le de
pega – re fi ro-me ao ci men to – pode cus tar 20 re a is?
Fal ta-nos pe dra para moer ou ter ra ver me lha nes te
País? Abso lu ta men te. É um car tel que se per pe tua,
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san gue da cons tru ção ci vil, a ma i or em pre ga do ra dos 
bra si le i ros.

O Pre si den te não re cla mou do aço? Ora, Se na-
dor Edu ar do Aze re do, es ta mos fa lan do do Esta do das 
Mi nas Ge ra is, do País das Mi nas Ge ra is. Num
alto-for no si de rúr gi co pro du tor de aço so bre põem-se
ca ma das de fer ro-gusa e de fer ro-ve lho, es có ria ven -
di da por ne nhum pre ço, mas que de po is de la mi na da
pas sa a cus tar um pre ço tão exor bi tan te, que leva o
bra si le i ro a não ter ge la de i ra, fo gão, nem po der tro car
de au to mó vel. Pre ci sa mos che gar ao cer ne des sas
ques tões. Aliás, por fa lar em aço – já di zia La vo i si er
que na na tu re za nada se per de –, um dos sub pro du-
tos si de rúr gi cos, a es có ria de alto-for no, é bá si co para 
o ci men to. No meu Esta do, onde há mais de 1 mi lhão
de flu mi nen ses de sem pre ga dos, V. Exª olha para o
mor ro e vê as ca sas como ver da de i ros mo nu men tos
à de ses pe ran ça. O flu mi nen se le van ta o seu bar ra qui-
nho de al ve na ria no mor ro, mas de po is não tem con -
di ções de re ves ti-lo com ar ga mas sa, já que ali é onde
se gas ta mais ci men to, que é pro i bi ti vo. Aqui lo fica na
me mó ria a ma chu car o pai de fa mí lia. É uma obra tão
pe que na, mas que ele não con se gue con clu ir, não
con se gue pin tar, dar-lhe uma cor.

Ora, a es có ria de alto-for no, sub pro du to do aço,
não tem pre ço. Aqui lo é dado pe las si de rúr gi cas para
as fá bri cas de ci men to, que mu i tas ve zes per ten cem
aos mes mos mi li o ná ri os. Eles são do nos das si de rúr-
gi cas e das fá bri cas de ci men to.

No meu Esta do, o Ci men to Por tland de Alto-for -
no, se gun do a nor ma bra si le i ra, ad mi te 85% de es có-
ria mo í da em sua com po si ção. Como pode um saco
de 50 qui los, em que 45 é de es có ria mo í da, sem va -
lor al gum, cus tar tan to nes te meu País? Aí, não te mos
di nhe i ro para pa gar os apo sen ta dos e con ti nu a mos
per pe tu an do o de sem pre go. Se o Bra sil cres ces se ao
ní vel de suas ri que zas na tu ra is, não pre ci sa ría mos
sa cri fi car nin guém, prin ci pal men te os nos sos ido sos,
para os qua is não te mos con di ções de pa gar suas
apo sen ta do ri as. Esse di nhe i ro pago aos apo sen ta dos
cor re pela eco no mia. Ao fi nal de 30 dias, já ser viu
para com prar, ven der, con tra tar, mas o di nhe i ro dos
car téis e mo no pó li os, não. Esse di nhe i ro se con cen-
tra, são gran des oli go pó li os que cres cem como um
cân cer no cor po, uma mul ti pli ca ção de cé lu las do en-
tes que cri am, den tro de nós, um tu mor que sabe que
che ga rá ao ma xi mo ma xi mo rum, no mes mo dia em
que che ga re mos ao mi ni mo mi ni mo rum. Se rão
imen sos no mo men to em que mor rer mos. Assim con -
si de ro os oli go pó li os e mo no pó li os na eco no mia na ci-
o nal. Por isso, es ta mos vi ven do uma nova era, uma
nova es pe ran ça. Mas se não ata car mos o cer ne da

ques tão, ama nhã ou tro Pre si den te virá à tri bu na e
dirá: quan tos Se na do res já pas sa ram por aqui? Qu-
an tos De pu ta dos? Qu an tos Mi nis tros? E o nos so
povo con ti nua a pas sar fome”.

Por isso eu gos ta ria, Srª Pre si den te, que pu dés-
se mos no Se na do Fe de ral – e vou apre sen tar pro po-
si ção nes se sen ti do – es ta be le cer uma ces ta bá si ca
de in su mos. Assim como con si de ra mos qua se como
de se gu ran ça na ci o nal os ali men tos da ces ta bá si ca,
que ali men tam o nos so povo mais hu mil de, tam bém
es ses in su mos, que são res pon sá ve is pelo em pre go
de tan tos bra si le i ros, se jam con tro la dos, se o Exe cu ti-
vo per mi tir, pelo Se na do Fe de ral, por co mis sões nos -
sas.Então, te re mos pre ços jus tos, e a eco no mia, prin -
ci pal men te a cons tru ção ci vil do nos so País, po de rá
flu ir, as sim como a agri cul tu ra, com seus fer ti li zan tes
e seus in su mos, de tal ma ne i ra que pos sa mos não
ser mais um Se na dor, um Mi nis tro, um De pu ta do,
mas ver da de i ros guar diões da hon ra, do tra ba lho e da 
dig ni da de do nos so povo.

Mu i to obri ga do, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, por per -
mu ta com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, até as 18
ho ras e 33 mi nu tos, quan do se en cer ra rá esta ses-
são.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Srª Pre si den te, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
Srªs e Srs. Se na do res, se nho ras e se nho res que nos
as sis tem, trans for mei em pro nun ci a men to aqui lo que
foi a jus ti fi ca ti va do nos so re que ri men to na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos. Este é um as sun to mu i to
caro para a Ama zô nia e para o Esta do do Pará, por -
que, com os olhos na Ama zô nia e a par tir dela,
vou-lhes fa lar do mun do. É da Ama zô nia que pre ten-
do dis cu tir e en ten der a vida.

Na se ma na pas sa da, afir mei que o mo de lo de
de sen vol vi men to, até hoje pen sa do e im ple men ta do
no Esta do do Pará e na Ama zô nia pe los di ver sos go -
ver nos fe de ra is e es ta du a is, na ver da de, é um mo de lo
de de sen vol vi men to que não pro du ziu os re sul ta dos
es pe ra dos de cres ci men to e de di na mi za ção da nos -
sa eco no mia re gi o nal. Te nho a cer te za, vin da do co -
nhe ci men to da si tu a ção da re gião ama zô ni ca, de que
al guns se to res fo ram pri vi le gi a dos e re gis tra ram gran -
de cres ci men to, como, por exem plo, a ex plo ra ção mi -
ne ral, tão em de ba te ul ti ma men te, prin ci pal men te no
Esta do do Pará, mas não ge ra ram os efe i tos es pe ra-
dos na agri cul tu ra, na in dús tria e em ou tros se to res.
Mes mo o cres ci men to que se pro du ziu às cus tas da
ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is da re gião, como os
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mi né ri os não são sus ten tá ve is em lon go pra zo. To dos
nós da re gião não nos es que ce mos do de sas tre eco -
ló gi co e so ci al que foi a im plan ta ção da ex tra ção do
man ga nês na Ser ra do Na vio que foi exe cu ta da pelo
Ico me. Hoje, cin qüen ta anos de po is, de i xou um imen -
so bu ra co, de gra da ção am bi en tal e pro fun dos pro ble-
mas so ci a is ca u sa dos pela for ma como a ex tra ção do
man ga nês foi efe ti va da, com ple ta men te des vin cu la-
da da so ci e da de lo cal.

Esse mo de lo de de sen vol vi men to fa lhou em ga -
ran tir a me lho ria da vida da po pu la ção. Não com ba teu
a po bre za e não pro mo veu a in clu são so ci al ao re du-
zir a de si gual da de en tre po bres e ri cos. Esse mo de lo
pro mo ve a de gra da ção am bi en tal na ten ta ti va de ho -
mo ge ne i zar a re gião. É pre ci so in ves tir na mu dan ça
nes se mo de lo de de sen vol vi men to e ge rar um ou tro
mo de lo, que não es te ja as so ci a do ape nas com ex plo-
ra ção pas sa ge i ra dos nos sos re cur sos na tu ra is, mas
fir me men te amar ra do à for ça, à cri a ti vi da de e à di ver-
si da de da nos sa po pu la ção e da nos sa re gião.

É ten do uma vi são cri ti ca des se mo de lo de de -
sen vol vi men to que que ro co men tar e pro por sa í das,
prin ci pal men te quan to às alí quo tas dos ro yal ti es so -
bre a ex plo ra ção mi ne ral, cu jos per cen tu a is es tão
sen do ques ti o na dos por se rem in su fi ci en tes para
com pen sar Esta dos e Mu ni cí pio pela ex plo ra ção de
seus re cur sos na tu ra is, prin ci pal men te pela ex plo ra-
ção de suas ri que zas mi ne ra is, que são fi ni tas.

Eu le van tei esse de ba te du ran te a cam pa nha
ele i to ral. Ele cons ta, in clu si ve, dos com pro mis sos que 
eu di vul guei ain da du ran te a cam pa nha, com pro mis-
sos de quem ti nha como slo gan: a Se na do ra do povo
do Pará.

Ago ra, eu ape nas es tou cum prin do com o com -
pro mis so que as su mi du ran te a cam pa nha ele i to ral:
dis cu tir essa le gis la ção da com pen sa ção fi nan ce i ra
so bre a ex tra ção de re cur sos mi ne ra is a que Esta dos
e Mu ni cí pi os têm di re i to.

É ló gi co que me sur pre en de que ago ra o Go ver-
no do Esta do do Pará tome uma po si ção fa vo rá vel,
tal vez mo ti va do pelo fato de a Com pa nhia Vale do Rio 
Doce es tar agin do de uma for ma des res pe i to sa no
nos so Esta do, pois sem con si de rar o po ten ci al da
nos sa re gião, re ti ra o mi né rio de fer ro do Esta do do
Pará e, pro va vel men te, vai cons tru ir a si de rúr gi ca no
Ma ra nhão. O Go ver no do Esta do pas sou a ques ti o nar
as alí quo tas des se ro yalty.

Des de 1989, este as sun to vem sen do de ba ti do
in clu si ve nes ta Casa, em di fe ren tes mo men tos his tó-
ri cos. O re sul ta do des se de ba te en se jou a apro va ção
da Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de 1989, que ins -

ti tui para Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os com -
pen sa ção fi nan ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de
pe tró leo e gás na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins
de ge ra ção de ener gia elé tri ca, de re cur sos mi ne ra is
e seus res pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for ma con ti nen tal,
ter ri to ri al ou Zona Eco nô mi ca Exclu si va.

Em 1989, é bom re gis trar, à épo ca da as cen são
da lei, era Se na dor pelo Pará, in clu si ve, o ex-Se na dor
Almir Ga bri el, que foi Go ver na dor do Esta do. Eu des -
co nhe ço que S. Exª te nha pro pos to al gu ma al ter na ti-
va para, in clu si ve, am pli ar essa com pen sa ção aos
Esta dos que abri gam gran des mi nas. Não é so men te
o Esta do do Pará, mas tam bém Mi nas Ge ra is, por
exem plo, e ou tros Esta dos do País. Qu a tor ze anos se
pas sa ram. Dois Go ver nos de Fer nan do Hen ri que
Car do so; dois Go ver nos de Esta do do Srº Almir Ga -
bri el; oito anos de Se cre ta ria de Esta do de Pla ne ja-
men to da Se cre ta ria Espe ci al de Pro du ção do atu al
Go ver na dor, Dr. Si mão Ja te ne. Eu não te nho co nhe ci-
men to das pro pos tas de mu dan ça dos que go ver na-
ram o Esta do do Pará por tan to tem po; mas, eu re gis-
tro aqui e o faço com pra zer, pois, an tes tar de do que
nun ca.

Eu pen so que seja na tu ral, Se na dor Luiz Otá vio,
faz par te do de ba te de mo crá ti co a crí ti ca, faz par te do 
de ba te de mo crá ti co, com cer te za, fa zer uma alu são a
essa si tu a ção. Eu ga ran to a V. Exª, com toda a cer te-
za, que ace i to com mu i ta tran qüi li da de tam bém a sua
po si ção crí ti ca à mi nha crí ti ca, por que acre di to que
isso faça par te do de ba te de mo crá ti co, até por que a
mi nha crí ti ca não é ofen si va. Eu fui ele i ta com o slo-
gan...

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na do ra Ana Jú lia?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Pois, não, Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – É in te res san-
te. V. Exª diz que a sua crí ti ca não é ofen si va. Eu não
quis ci tar que o que V. Exª dis se está pu bli ca do no Jor-
nal O Li be ral, a não ser que V. Exª não te nha dito o
que está lá es cri to. V. Exª dis se e acu sa o ex-Go ver na-
dor Almir Ga bri el e o atu al Go ver na dor Si mão Ja te ne
de omis sos. Sin ce ra men te, uma pes soa do res pe i to,
do qui la te, da com pe tên cia, da ca pa ci da de e da hon -
ra dez do Dr. Almir Ga bri el e, hoje, do Go ver na dor Si -
mão Ja te ne, de que V. Exª tem co nhe ci men to, pois V.
Exª vive no Pará e sabe da si tu a ção em que se en con-
tra va o Esta do quan do o Go ver na dor as su miu; sabe
da si tu a ção em que o Esta do está hoje, ou seja, tem
as suas fi nan ças to tal men te sa ne a das; sabe que ele
é um dos cin co me lho res Esta dos do Bra sil, pu bli ca do
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em to dos os jor na is, na Fo lha de S.Pa u lo, no O Glo -
bo; cum pre a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal; in ves te
o va lor cor re to, in clu si ve vo ta do nes ta Casa, no que
se re fe re à área de sa ú de. Então, é uma in jus ti ça o
que V. Exª faz, de uma for ma dis far ça da, em acu sar
uma pes soa e, de po is, ne gar. Vol to a afir mar a V. Exª:
o Go ver na dor atu al e o ex-Go ver na dor não são omis -
sos. V. Exª está apro ve i tan do um mo men to em que
não é opor tu no para isso. Mas, se V. Exª in sis te, en -
tão, V. Exª terá sem pre a res pos ta ade qua da.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na dor Luiz Otá vio.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te, Se na do ra Ana Jú lia?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Pois não, Se na dor Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – De se jo ape -
nas re gis trar a mi nha ale gria em vê-la na tri bu na do
Se na do Fe de ral, fa zen do um pro nun ci a men to tão
am plo e tão ne ces sá rio ao gran de de ba te da Ama zô-
nia bra si le i ra. É um pro nun ci a men to que abor da o de -
sa fio da ges tão es tra té gi ca que se im põe para a Ama -
zô nia nes te ter ce i ro mi lê nio, o que é a vo ca ção de de -
sen vol vi men to que deve ter a Ama zô nia Ori en tal, que
V. Exª re pre sen ta aqui, qual é a vo ca ção de de sen vol-
vi men to que deve ter a Ama zô nia Oci den tal, que eu
re pre sen to tam bém nes te Par la men to; e o Se na dor
Luiz Otá vio faz par te des te gran de de ba te. Eu gos ta-
ria de di zer, ape nas, que eu con cor do com o de ba te
que V. Exª ex põe, pois, V. Exª tra duz um sen ti men to
de so fri men to do povo ama zô ni co. A po lí ti ca de de-
sen vol vi men to tra di ci o nal que se im pôs na Ama zô nia
foi de pri vi lé gio, uma po lí ti ca de em po bre ci men to do
nos so povo, uma po lí ti ca que ex clu iu mi lhões de pes -
so as do aces so à in clu são so ci al, a di re i tos ele men ta-
res, por que as nos sas ri que zas mi ne ra is fo ram de vas-
ta das e vi o len ta men te en tre gues ao ca pi tal in ter na ci-
o nal. Ontem mes mo, o Se na dor João Ca pi be ri be, de -
mons trou seu la men to e tris te za de ver a ri que za do
man ga nês do Ama pá sen do co lo ca da como re ser va
es tra té gi ca no Ja pão e como re ser va es tra té gi ca den -
tro dos de ser tos ame ri ca nos. Isso nos en tris te ce mu i-
to, nos de i xa em uma si tu a ção di fí cil, pois con du zi ram
a ges tão de go ver no das nos sas re giões des se modo. 
No Esta do do Acre ten ta mos re a gir, e sei que o Se na-
dor João Ca pi be ri be fez o mes mo e ten tou in ver ter
esse pa pel. Hoje es ta mos iden ti fi ca dos com a tese do
de sen vol vi men to sus ten tá vel, e o Pará não pode ter a
mes ma tese nos sa, em bo ra seja sus ten tá vel o seu
modo de de sen vol vi men to, por que hoje tem um par -
que ma de i re i ro for te, um po ten ci al pe cuá rio e mi ne ral

ex tra or di ná ri os e tem que achar a sua vo ca ção, mas
tem que ocor rer em um cam po es tra té gi co, e en ten-
der o Esta do do Pará como um con ti nen te que é. Eu
gos ta ria de ver re sul ta dos e mu i ta pro li fe ra ção po si ti-
va ao pro nun ci a men to de V. Exª, pois está à al tu ra do
gran de de ba te do de sen vol vi men to es tra té gi co para
toda a Ama zô nia. Pa ra béns!

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Mu i to obri ga da Se na dor Tião Vi a na.

Incluo o apar te do Se na dor Tião Vi a na em meu
pro nun ci a men to, por que é essa a nos sa pre o cu pa ção
de quem sem pre, Se na dor Tião Vi a na, cor ro bo rou
com esse mo de lo de de sen vol vi men to. Qu e ro di zer
que não te nho pro ble ma em ou vir crí ti cas, por que,
Se na dor, com todo res pe i to, V. Exª se ele geu com o
slo gan de Se na dor do Go ver na dor. Então, V.Exª está 
cum prin do o seu pa pel. Eu cum pro o meu, por que me
ele gi com o slo gan de Se na do ra do povo do Esta do
do Pará.

Por tan to, é na tu ral que eu fi que sur pre sa com a
mu dan ça do dis cur so do Go ver no do Esta do, mas es -
pe ro, com toda sin ce ri da de, que a de fe sa das ri que-
zas pa tri mo ni a is do nos so Esta do seja pre o cu pa ção
cen tral do Go ver na dor do Pará, que re ce be meu apla -
u so, por que é me lhor que faça ago ra do que não fa -
zer, con ti nu an do com aque la vi são que im ple men tou
es ses mo de los de de sen vol vi men to que só de i xa ram
bu ra cos.

Espe ro que seja re vis ta a po lí ti ca de cri a ção re -
cor ren te de ex ce ções fis ca is, no que con cer ne à tri bu-
ta ção so bre a cir cu la ção de mer ca do ri as. Tal po lí ti ca
sem pre se cons ti tu iu em uma re la ção, em vez de pro -
fis si o nal, com uma vi são de de sen vol vi men to do
Esta do, em uma re la ção de com pa drio en tre gran des
em pre sas – en tre elas a Com pa nhia do Vale do Rio
Doce – e o pró prio Go ver no do Esta do.

A his tó ria re cen te da Ama zô nia Ori en tal bra si le i-
ra – e o Se na dor Tião Vi a na tam bém é tes te mu nha
dis so – foi mar ca da pela im plan ta ção de di ver sas em -
pre sas vol ta das à ex tra ção e à trans for ma ção in dus-
tri al de mi ne ra is. Aliás, al gu mas, por suas di men sões,
in clu em-se en tre as ma i o res em pre sas do pla ne ta.
De las de ri vou uma drás ti ca al te ra ção no per fil e no
vo lu me das ex por ta ções re gi o na is.

Bas ta lem brar que o mon tan te das ex por ta ções
do Pará, que em 1976 to ta li za va US$109 mi lhões, foi
mul ti pli ca do por vin te, vin cu la do às ex por ta ções de
pro du tos mi ne ro me ta lúr gi cos. Esses al can ça ram, em
2001, três quar tos do va lor to tal das ex por ta ções pa -
ra en ses, que na que le ano so ma ram U$2,289 bi lhões.
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Em que pese o gi gan tis mo des sas ci fras mo vi-
men ta das, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, como de cor rên-
cia da ope ra ção de em pre sas mi ne ro me ta lúr gi cas,
elas não fo ram ca pa zes de im pul si o nar um rá pi do
pro ces so de in dus tri a li za ção da re gião. Isso ape sar
de te rem con ta do com o fa vo re ci men to do apa ra to es -
ta tal, via fa ci li da des cre di tí ci as e fi ca is, além da apli -
ca ção de vul to sos re cur sos ori un dos de fun dos pú bli-
cos em in fra-es tru tu ra ou mes mo di re ta men te nas
em pre sas. Frus tra ram-se, as sim, as ex pec ta ti vas
aca len ta das por vá ri os seg men tos da so ci e da de.

A im plan ta ção das em pre sas de di ca das à ex -
plo ra ção e à trans for ma ção mi ne ral não foi ca paz de
di ver si fi car as ati vi da des in dus tri a is na Ama zô nia Ori -
en tal bra si le i ra. Assim, o ca u lim, o man ga nês e o cro -
mo ex tra í dos re gi o nal men te não são sub me ti dos a
qual quer pro ces so de trans for ma ção in dus tri al na re -
gião.

Aliás, que ro re gis trar que so bre esse pro ces so
da Com pa nhia Si de rúr gi ca do Ma ra nhão já se pro-
nun ci a ram, pro tes tan do tam bém, tan to o Se na dor
Luiz Ota vio quan to o Se na dor Du ci o mar Cos ta, in te-
gran tes da Ban ca da do Pará. 

Por tan to, a de fe sa das ri que zas do nos so Esta -
do é uma ques tão que nos uni fi ca.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – V. Exª
me per mi te um apar te?

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
Pois não, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Sin -
to-me hon ra do ao ou vir V. Exª de fen der, com tan to
amor e tan ta alma, o povo do seu Esta do. Co nhe ço o
Pará. O Mu ni cí pio de Alta mi ra é ma i or do que mu i tos
pa í ses da Eu ro pa, e aque le povo ma ra vi lho so tem em 
V. Exª uma gran de de fen so ra. V. Exª fala so bre as ri -
que zas mi ne ra is do seu Esta do e da fal ta de in ves ti-
men to fe de ral no seu be ne fi ci a men to. Sa be mos que é 
esse be ne fi ci a men to in dus tri al que agre ga va lor. Sen -
ti de per to isso quan do vivi em Ire cê, na Fa zen da
Nova Ca naã. Pas sei dois anos ali no ser tão. Enquan to
nos ma tá va mos para plan tar mi lho e fe i jão, sem ne -
nhu ma aju da, sem um cen ta vo se quer do Go ver no
Fe de ral, a Ford, gran de em pre sa ame ri ca na, com du -
zen tos bi lhões de dó la res de re ce i ta – três Ford equi -
va lem a um Bra sil – re ce bia do BNDES dois bi lhões
de re a is para se rem pa gos em dez anos, mas, se pa -
gar em cin co, terá 98% de des con to. Dói para quem
mo rou no ser tão e con vi veu com tan ta gen te po bre e
so fri da que fa zia fila pe din do co mi da. Qu e ro di zer, Se -
na do ra, que a sua luta pelo Pará é mi nha tam bém e
que é uma hon ra ser seu com pa nhe i ro nes ta Casa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

Em re la ção à Ford, V. Exª bem co lo cou o ta ma-
nho do sub sí dio para a im plan ta ção de uma fá bri ca
que gera pou cos em pre gos, que aca bam sen do mu i to
ca ros. Cer ta men te cus tou caro ao ex-Go ver na dor Olí -
vio Du tra, que teve a co ra gem de en fren tar a si tu a ção.

Como dis po nho de pou co tem po, ten ta rei con -
clu ir o meu pro nun ci a men to.

Eu di zia que os nos sos pro du tos não fo ram sub -
me ti dos a qual quer pro ces so de trans for ma ção in dus-
tri al na re gião.

Aque la par ce la de mi ne ra is, como o quart zi to in -
dus tri al, a ba u xi ta e a di mi nu ta fra ção do fer ro, é re gi o-
nal men te pro ces sa da ape nas nas eta pas pri má ri as
da pro du ção si de rúr gi ca. A trans for ma ção in dus tri al
do alu mí nio na re gião é ir ri só ria. Pro duz-se alu mi na,
alu mí nio pri má rio, fer ro gusa, ba u xi ta cal ci na da e si lí-
cio me tá li co que, em se gui da, são ex por ta dos e, com
o ad ven to da Lei Kan dir, não pa gam um úni co cen ta vo
de ICMS para o Esta do. E o pior: tais ati vi da des são
ca rac te ri za das por gran des im pac tos am bi en ta is sem 
um ga nho que pos sa com pen sá-los.

A ge ra ção de em pre gos a par tir da ope ra ção
das em pre sas mi ne ro me ta lúr gi cas – um dos pos sí ve-
is im pac tos po si ti vos de cor ren tes da ope ra ção des tas
em pre sas – tam bém se mos trou pou co sig ni fi ca ti va.
Tais em pre sas, ape sar de re pre sen ta rem in ves ti men-
tos que se apro xi mam da casa dos US$7 bi lhões, ti ve-
ram im pac to pou co sig ni fi ca ti vo no que se re fe re ao
mer ca do de tra ba lho re gi o nal. De les de cor re ram a cri -
a ção de so men te cer ca de dez mil em pre gos di re tos.

Ou tro as pec to que po de ria ter re per cus sões sig -
ni fi ca ti vas para o de sen vol vi men to re gi o nal se ri am os
tri bu tos de cor ren tes da ex tra ção e trans for ma ção de
re cur sos mi ne ra is. Con tu do, o vo lu me de im pos tos
de cor ren tes des sas ati vi da des é pou co sig ni fi ca ti vo
quan do com pa ra do ao fa tu ra men to das em pre sas, re -
sul ta do da sis te má ti ca re nún cia fis cal pra ti ca da tan to
pela União quan to pe los Esta dos em re la ção à pro du-
ção mi ne ral. Isso aca bou por re du zir o vo lu me de im -
pos tos, ta xas e con tri bu i ções que po de ri am ori gi-
nar-se da mi ne ra ção, si tu a ção na qual, por exem plo, a 
Com pa nhia Vale do Rio Doce e suas co li ga das na re -
gião (Mi ne ra ção Rio do Nor te, Pará Pig men tos S.A.,
Alu nor te e Albrás), ape sar de te rem, em 1997, efe tu a-
do ven das su pe ri o res a US$2  bi lhões, re co lhe ram
US$30 mi lhões re fe ren tes ao so ma tó rio do ICMS, da
Con tri bu i ção Fi nan ce i ra so bre Explo ra ção Mi ne ral
(CFEM) e do Impos to so bre Ser vi ços (ISS). Ou seja,
tão-so men te 2% so bre o fa tu ra men to das em pre sas.
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Por ou tro lado, mu i tas mu dan ças se pro ces sam.
Nas ex ten sas áre as que fo ram cor ta das pe las fer ro vi-
as, hou ve gran des mo di fi ca ções nas pa i sa gens. Nas
pro xi mi da des de cada uma das prin ci pa is em pre sas
mi ne ro me ta lúr gi cas sur gi ram po vo a dos, vi las e ci da-
des. O ter ri tó rio ini ci al do Mu ni cí pio de Ma ra bá, por
exem plo, abar ca va a pro vín cia mi ne ral de Ca ra jás.
Dele ori gi na ram-se os Mu ni cí pi os de Cu ri o nó po lis,
Pa ra u a pe bas, Eldo ra do dos Ca ra jás, Ca naã dos Ca -
ra jás e Água Azul do Nor te, a ma i o ria de les ca ren te
de in fra-es tru tu ra bá si ca para aten der suas po pu la-
ções.

Di an te da ins ta la ção de no vas em pre sas mi ne-
ra do ras na re gião, como a Mi ne ra ção Ser ra do Sos se-
go, que ini ci a rá a ex plo ra ção de co bre no Mu ni cí pio
de Ca naã dos Ca ra jás e da Mi ne ra ção Vera Cruz, que 
vai ex plo rar mi né rio de alu mí nio em Pa ra go mi nas, a
so ci e da de lo cal deve am pli ar as re fle xões acer ca das
con di ções sob as qua is é pos sí vel con ver ter os vul to-
sos – mas tam bém sa bi da men te fi ni tos – re cur sos mi -
ne ra is da re gião em ve to res de de sen vol vi men to sus -
ten tá vel da Ama zô nia. Se gu ra men te, a tri bu ta ção so -
bre a ex plo ra ção des ses re cur sos é uma for ma de
con ver tê-los em ins tru men tos de de sen vol vi men to
du ra dou ro, trans fe rin do re cur sos en tre os se to res.

O Pará me re ce mais res pe i to. Há mu i to tem po
exi gi mos mu dan ças na for ma de pen sar o de sen vol vi-
men to do Esta do. Anu al men te, a Vale do Rio Doce re -
ti ra do sub so lo cin qüen ta mi lhões de to ne la das de mi -
né rio de fer ro, quin ze mi lhões de to ne la das de ba u xi-
ta, dez to ne la das de ouro, além do man ga nês e ca u-
lim. Ape nas R$1,5 mi lhão em im pos tos so bre a ex tra-
ção de mi né ri os do seu sub so lo são re co lhi dos.

É ne ces sá rio mu dar esse qua dro e fa zer o de ba-
te – esse é o mo ti vo do meu re que ri men to, na Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, cri an do uma sub co-
mis são tem po rá ria – so bre o au men to das alí quo tas
dos ro yal ti es so bre a ex plo ra ção mi ne ral, vin cu lan do
a um novo de de sen vol vi men to re gi o nal, o que não in -
te res sa ob vi a men te ape nas ao Esta do do Pará, mas
em es pe ci al a ele. 

Por isso, apre sen tei re que ri men to à CAE para
que pos sa mos ini ci ar ime di a ta men te o de ba te so bre
a ne ces sá ria e ur gen te al te ra ção da alí quo ta dos ro-
yal ti es em re la ção à ex tra ção mi ne ral. A mu dan ça
visa con tri bu ir para au men tar a re ce i ta dos Esta dos
com gran de ex tra ção dos mi né ri os. Esta dos como Mi -
nas Ge ra is e Pará, a des pe i to do gi gan tis mo do vo lu-
me de mi né ri os ex tra í dos do solo, ti ve ram, em 2001,
como con tra par ti da à ex plo ra ção des sas ri que zas,
so men te, em Mi nas, 25,3 mi lhões de dó la res e, no

Pará, 18 mi lhões de cor ren tes da Com pen sa ção Fi-
nan ce i ra so bre Extra ção Mi ne ral.

Por tan to, é ne ces sá rio que se es tu de tam bém a
for ma de dis tri bu i ção des ses re cur sos da CFEM, que
é uma tri bu ta ção com base no prin cí pio da com pen-
sa ção. Jul ga mos que tam bém os mu ni cí pi os li mí tro-
fes aos mu ni cí pi os ex tra ti vis tas so frem as con se-
qüên ci as, não onde ape nas se lo ca li zam as mi nas.
Mas, com cer te za, de vem ser con tem pla dos com os
re cur sos ad vin dos da CFEM.

Tam bém a União e os Esta dos de vem-se in clu ir
en tre os be ne fi ciá ri os. A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil, em seu art. 20, de i xa bem cla ro:
“São bens da União os re cur sos mi ne ra is, in clu si ve os 
do sub so lo”, as sim como as se gu ra a par ti ci pa ção no
re sul ta do da ex plo ra ção des ses bens ou com pen sa-
ção fi nan ce i ra por essa ex plo ra ção.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Com a li cen ça da Srª Se na do ra, eu gos ta ria de pror -
ro gar esta ses são por cin co mi nu tos, para que V. Exª
ter mi ne o seu dis cur so.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Mu i to obri ga da, Srª Pre si den te.

Então, Srªs e Srs. Se na do res, para con clu ir, a
Car ta Mag na, a nos sa Cons ti tu i ção já pro põe uma ta -
xa ção so bre a ren da di fe ren ci al da ter ra. E esse é um
prin cí pio que não é de eco no mia so ci a lis ta al gu ma,
mas é prin cí pio de uma eco no mia li be ral a tri bu ta ção
so bre o va lor da ter ra, que, aliás, é de fen di do no sé cu-
lo XVIII, por Adam Smith, no seu li vro “A Ri que za das
Na ções”.

Por tan to, o que ve nho de fen der aqui é, na ver -
da de, que pos sa mos fa zer essa dis cus são o mais ur -
gen te men te pos sí vel. Hoje, o Esta do do Pará se le-
van ta con tra uma de ci são de uma com pa nhia que foi
pri va ti za da com o apo io de mu i tos, in fe liz men te, mas
não com o nos so apo io. E nos so po der de de ci são so -
bre essa com pa nhia com cer te za di mi nu iu pelo fato
de ser uma em pre sa pri va da, não mais pú bli ca. Não
po de mos mais in ter vir na de ci são da com pa nhia de
ex plo rar re cur sos na tu ra is de nos so Esta do ou de ou -
tro que não seja o do Pará.

O que de fen de mos é que a sub co mis são tem -
po rá ria da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos pos sa
tra zer, ime di a ta men te, à luz, nes ta Casa, não ape nas
pro ble mas que ocor rem no Esta do do Pará, mas tam -
bém em ou tros Esta dos bra si le i ros. É pre ci so va lo ri-
zar o que pos su í mos de mais rico. Se é a ter ra, que se
co bre, in clu si ve des sas em pre sas, pois os re cur sos
na tu ra is, as sim como os mi ne ra is, não são in fi ni tos,
não são re no vá ve is, como o é a ma de i ra. Os re cur sos

Fevereiro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-fe i ra  27 02597    467ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



mi ne ra is são fi ni tos, um dia te rão um fim. É ne ces sá-
rio pa gar a com pen sa ção fi nan ce i ra jus ta ao de sen-
vol vi men to do Esta do para que cri mes como esse não 
con ti nu em a ocor rer em ou tros Esta dos – como exem -
plo ci tei o Ama pá –, ou que te nha mos um mo de lo de
de sen vol vi men to cal ca do ape nas nes se tipo de ex-
plo ra ção, que es go ta os re cur sos na tu ra is.

Por tan to, gos ta ría mos de aqui de fen der o di re i to
de Esta dos bra si le i ros re ce be rem o usu fru to do pa tri-
mô nio na tu ral a fim de que pos sa mos pen sar em um
ou tro mo de lo de de sen vol vi men to para a nos sa re-
gião. Um mo de lo que se apro prie des sas re ce i tas
para be ne fi ci ar e for ta le cer os agen tes lo ca is, com
base na di fe ren ça, com base na di ver si da de cul tu ral,
na di ver si da de eco nô mi ca, na di ver si da de agrí co la,
prin ci pal men te na nos sa di ver si da de hu ma na, que é
a nos sa ma i or ri que za. Que esse mo de lo não seja ex -
clu si va men te cal ca do na ma triz mi ne ro-me ta lúr gi ca,
mas que tri lhe a cons tru ção de po lí ti cas ino va do ras.
Qu e re mos que a sub co mis são a ser cri a da pos sa co -
la bo rar, in clu si ve, com pro po si ções a se rem in clu í das
na pró pria re for ma tri bu tá ria que ire mos fa zer, cuja
dis cus são acon te ce rá, se Deus qui ser, no cor rer des -
te ano.

Se na dor Du ci o mar Cos ta, eu não pude con ce-
der mais apar tes por con ta de o tem po da ses são já
ter sido até pror ro ga do. Eu gos ta ria de agra de cer e de 
con tar com o apo io das Srªs e dos Srs. Se na do res,
nes ta Casa, para essa dis cus são, que é ur gen te. Pela
ma ni fes ta ção do Se na dor Mar ce lo Cri vel la, vejo que
já con to com o apo io de Se na do res di ver sos nes ta
Casa, para que pos sa mos fa zer jus ti ça. V. Exªs con ta-
rão sem pre com o meu pro nun ci a men to não só em
de fe sa de  qual quer le gis la ção que pos sa be ne fi ci ar e
com pen sar prin ci pal men te as po pu la ções mais aban -
do na das do nos so País, mas com uma vi são, com
cer te za, de um novo mo de lo de de sen vol vi men to re -
gi o nal que va lo ri ze o nos so povo da Ama zô nia.

Mu i to obri ga da, Srªs e Srs. Se na do res. Que pos -
sa mos ter uma boa con vi vên cia de mo crá ti ca e pos sa-
mos le var mais jus ti ça ao povo bra si le i ro.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá en vi ou dis cur so à Mesa
para ser pu bli ca do, na for ma do dis pos to no art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exª será aten di do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a im pren sa di vul gou,
no dia 13 pas sa do, que a UNESCO in di cou o Pro gra-
ma Alfa be ti za ção So li dá ria como um dos dez pro gra-
mas de al fa be ti za ção mais bem su ce di dos do mun do.

Não é a pri me i ra vez que o Pro gra ma é ci ta do in ter na-
ci o nal men te como uma ex pe riên cia bem su ce di da.
Mas ago ra ele fará par te de um “kit” de ex pe riên ci as
vi to ri o sas que po dem ser vir de mo de lo a ou tros pa í-
ses.

Cer ta men te agra da rá ao ex-Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so sa ber que o pro gra ma con ti nu-
a rá a con tar com o apo io do MEC, con for me o di vul-
ga do na gran de im pren sa em ja ne i ro, como uma das
ini ci a ti vas des ti na das à er ra di ca ção do anal fa be tis-
mo, meta a ser al can ça da pelo atu al Go ver no nos pró -
xi mos qua tro anos.

Não du vi do que essa meta será cum pri da: a ga -
ran tia de su ces so vem do fato de o Go ver no do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que, bri lhan te men te as ses so ra-
do pelo ex-Mi nis tro Pa u lo Re na to nos as sun tos de
edu ca ção, ter tri lha do a ma i or par te do ca mi nho ne -
ces sá rio para que seja al can ça do o an ti go so nho de
uma na ção sem anal fa be tos.

Isto pode ser fa cil men te cons ta ta do na le i tu ra da 
pu bli ca ção A Edu ca ção de Jo vens e Adul tos – Po lí-
ti cas e Re sul ta dos – 1995-2002, re cen te men te di-
vul ga da pelo MEC, onde o go ver no an te ri or pres ta
con tas do que fez nes sa área. No do cu men to en con-
tra re mos não ape nas da dos es ta tís ti cos, mas o
“como foi fe i to”.

O Bra sil já as sis tiu, nas úl ti mas dé ca das, gran -
des ações na área da Edu ca ção de Jo vens e Adul tos
– EJA, en ten di da aqui no âm bi to do es for ço para re -
cu pe ra ção de es co la ri da de da que les que, na ida de
pró pria, não pu de ram ter aces so ao en si no bá si co.
Essas ações são im por tan tes para evi tar que es ses
bra si le i ros fi quem pre sos em um cír cu lo vi ci o so de ex -
clu são so ci al, cu jos sin to mas são as se ve ras res tri-
ções de aces so ao mer ca do de tra ba lho, mar gi na li da-
de, fome e ou tras ma ze las so ci a is.

O Mo bral, do go ver no mi li tar, e a Fun da ção Edu -
car, que o su ce deu, ti ve ram su ces sos efê me ros, ape -
sar da boa quan ti da de de re cur sos fi nan ce i ros e hu -
ma nos en vol vi dos no pro ces so. No ta mos ba i xos ín di-
ces de su ces so e, pior, a in ter rup ção do pro ces so
edu ca ti vo de po is da al fa be ti za ção, o que pro vo cou re -
gres são de mu i tos bra si le i ros aten di dos à si tu a ção de 
anal fa be tis mo fun ci o nal.

O ca mi nho do MEC no Go ver no Fer nan do Hen -
ri que foi cu i da do sa men te pla ne ja do.

Fal ta va ma te ri al pe da gó gi co e me to do ló gi co
ade qua do a essa mo da li da de de edu ca ção. O MEC,
re co nhe cen do a ca pa ci da de do edu ca dor na ci o nal,
par tiu para uma am pla ava li a ção de ma te ri a is já dis -
po ní ve is e ex pe riên ci as lo ca is, as sim como bus cou
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me to do lo gi as de ava li a ção dos ní ve is de com pe tên cia
e apren di za gem da fa i xa de po pu la ção a ser atin gi da,
ter mi nan do por se le ci o nar as que se mos tra ram mais
ade qua das.

Bus cou, em se gui da, par ce ri as com Esta dos,
prefe i tu ras, em pre sas e en ti da des não-go ver na men-
ta is. Res sal ta mos aqui que a bus ca de so lu ções en-
vol ven do com par ti lha men to de res pon sa bi li da de com 
as vá ri as es fe ras pú bli cas e pri va das, ca ben do ao Go -
ver no Fe de ral a ori en ta ção ge ral e a de fi ni ção e co or-
de na ção de po lí ti cas, foi uma das mar cas da atu a ção
do MEC nos oito anos pas sa dos e uma das ra zões do
nos so su ces so na Edu ca ção.

Par tiu o MEC para a con so li da ção da sua li nha
de ação, por meio das “Pro pos tas Cur ri cu la res para a
Edu ca ção de Jo vens e Adul tos”, nas duas fa ses do
en si no fun da men tal, 1ª a 4ª e 5ª a 8ª sé ri es. Daí, tra -
ba lhan do com o Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, fo -
ram ela bo ra das as Di re tri zes Cur ri cu la res Na ci o na is
para a Edu ca ção de Jo vens e Adul tos, trans for ma das
em base le gal para os sis te mas de en si no em 2000,
con so li dan do a nova ori en ta ção de ri va da da LDB.

Não se des cu i dou da pre pa ra ção dos pro fis si o-
na is en vol vi dos com essa mo da li da de de edu ca ção,
im plan tan do o Pro gra ma de De sen vol vi men to Pro fis-
si o nal Con ti nu a do – Pa râ me tros em Ação, des ti na do
a ori en tar e im pul si o nar as Se cre ta ri as de Edu ca ção
para pro mo ve rem a for ma ção con ti nu a da do pro fes-
sor de jo vens e adul tos.

Ou tra mar ca dis tin ta do MEC tem sido o con tí-
nuo pro ces so de ava li a ção dos re sul ta dos ob ti dos,
seja atra vés dos cen sos es co la res, seja por meio da
cri a ção de me ca nis mos de ava li a ção dos cli en tes do
sis te ma edu ca ci o nal. À se me lhan ça do Exa me Na ci o-
nal do Ensi no Mé dio, cri ou-se o Exa me Na ci o nal de
Cer ti fi ca ção de Com pe tên ci as de Jo vens e Adul tos –
ENCEJA, cuja ex pe riên cia pi lo to se deu em no vem-
bro úl ti mo.

Pre ten dia-se que o pú bli co-alvo aten di do pela
EJA não es go tas se seu con ta to com a edu ca ção na
al fa be ti za ção ou nas sé ri es ini ci a is da edu ca ção bá si-
ca. Des sa for ma, cri ou-se o Pro gra ma Re co me ço,
que dá apo io fi nan ce i ro e téc ni co a Esta dos e Mu ni cí-
pi os para ações de edu ca ção fun da men tal des ti na-
das a jo vens e adul tos, fo can do áre as com IDH (Índi -
ce de De sen vol vi men to Hu ma no) igual ou me nor do
que 0,5 – que re pre sen tam a to ta li da de das re giões
Nor te e Nor des te e mais 390 mu ni cí pi os de 9 ou tros
Esta dos.

O Pro gra ma Alfa be ti za ção So li dá ria, por tan to,
não foi uma ação iso la da. Inse re-se num âm bi to ma i or
de ações de edu ca ção pla ne ja das para aten der bra si-
le i ros que es ta vam fora das pos si bi li da des de aces so
à es co la re gu lar. Ele tem as mar cas re gis tra das do
MEC que já ci tei: par ce ri as com o se tor pú bli co e pri -
va do; acom pa nha men to con tí nuo e ava li a ção; pre pa-
ra ção dos agen tes; en fim, uma ação in te gra da bus-
can do a edu ca ção con tí nua, que traz a re cu pe ra ção
da auto-es ti ma e da ci da da nia.

O in ves ti men to fe de ral em EJA su biu de pou co
me nos de 7 mi lhões de re a is/ano, em 94, para 428,4
mi lhões de re a is/ano, em 2002; 1 bi lhão de re a is, em
va lo res cor ri gi dos, em 8 anos. E os re sul ta dos nos
che gam.

A ma trí cu la em pro gra mas de al fa be ti za ção de
jo vens e adul tos nas fa i xas de 15 a 17 anos, de 18 aos 
24 anos e na de 25 anos em di an te fo ram, res pec ti va-
men te, mul ti pli ca das por 4, 5 e 7 ve zes. Na fa i xa de
mais de 25 anos as ma trí cu las no en si no fun da men tal
e mé dio mais que do bra ram.

A quan ti da de de es ta be le ci men tos pú bli cos de
en si no que ofe re cem opor tu ni da des de EJA cres ceu
sig ni fi ca ti va men te nos úl ti mos 8 anos, do bran do seu
nú me ro no ge ral e che gan do a atin gir taxa de cres ci-
men to de 751,9% na área mu ni ci pal, mos tran do o
acer to do MEC no es ta be le ci men to das par ce ri as.

O cres ci men to das ma trí cu las foi mais no tá vel
exa ta men te nas re giões mais ca ren tes. Enquan to en -
tre 1995 e 2002 con se gui mos au men tar a ma trí cu la
nos ní ve is de Alfa be ti za ção e Ensi nos Fun da men tal e
Mé dio em 37,8% no Bra sil, na re gião Nor te o cres ci-
men to do pe río do che gou aos 126% e no Nor des te
ba teu a mar ca dos 152%.

Por tan to, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, se
cou ber ao Pre si den te Lula a hon ra de eli mi nar a cha -
ga do anal fa be tis mo nes te País, lem bre mos sem pre,
ago ra que es ta mos nos “qui lô me tros” fi na is, que a
lon ga es tra da da Edu ca ção foi cu i da do sa men te re cu-
pe ra da e pa vi men ta da nos 8 anos de Go ver no do
PSDB.

Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer-
rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na-
do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria
de ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a
se guin te
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ORDEM DO DIA
Às 15h30min.

 – 1 – 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
 Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 33, de 2002, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria 77, de 2002, que al te 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 a con ces são de cré di to, 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, para aqui si ção dos tí -
tu los do Te sou ro Na ci o nal ne ces sá ri os à con tra ta-
ção de ope ra ção na for ma 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, re la ci o na da com dí vi das con tra í das com
re cur sos de ou tras fon tes; 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,
ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re -
la tor: De pu ta do Ro nal do Ca i a do (PFL-GO), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé -
ri to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e à Emen da nº
13, pela re je i ção das Emen das nºs 1 a 12 e 14 a 36,
na for ma do Pro je to de Lei de Con ver são nº 33 de
2002.

 – 2 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
 pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 3, de 2003, (apre sen ta do pela
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu-
são de seu Pa re cer nº 70, de 2003, Re la tor: Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma-
ção Mo ne tá ria para o 1º (tri mes tre do ano de
2003).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

 – 3 – 

MENSAGEM Nº 286, DE 2002
Vo ta ção Se cre ta

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 286, de 2002 (nº 797/2002, 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 João
Gu al ber to Mar ques Por to Jú ni or, 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 de Cin ga pu ra.

 – 4 – 

MENSAGEM Nº 288, DE 2002
Vo ta ção Se cre ta

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
Men sa gem nº 288, de 2002 (nº 820/2002, 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 Re na to
Luiz Ro dri gues Mar ques, 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
Ucrâ nia.

 – 5 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 397, de 2001 (nº 954/2001, na Câ ma-
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da So ci e da de Bra si le i ra 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 
onda mé dia na ci da de de Ja cu tin ga, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2002, da Co-
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

 – 6 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 373, de 2002 (nº 1.342/2001, na 
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Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou -
tor ga per mis são à Rá dio Ti ra den tes Ltda. para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Iran du ba, Esta do do
Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.174, 2002, da Co-
mis são de  Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil -
va.

 – 7 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 (nº 1.645/2002, 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 Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

 – 8 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 434, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Ce su mar para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra na ci da de de Ma rin gá (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir
Ga bar do.

 – 9 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio – Rá dio Xa-
van tes de Ipa me ri 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 Ipa me ri,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

 – 10 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 438, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 438, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de Ipo rá para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ipo rá
(GO) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.069, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi -
ran da.

 – 11 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 456, de 2002 (nº 1.630/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.149, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
.

 – 12 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 457, de 2002 (nº 1.650/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima -
gens na ci da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.236, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 13 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 475, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 475, de 2002 (nº 1.497/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
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con ces são da Fun da ção Expan são Cul tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.327, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do
Por to.

 – 14 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 501, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 501, de 2002 (nº 1.175/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va
de Uber lân dia para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Uber lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.240, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do
Por to.

 – 15 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 503, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 503, de 2002 (nº 1.313/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va e Cul tu-
ral de Vi ço sa – Fra te vi para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Vi ço sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.261, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Na bor
Jú ni or.

 – 16 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 507, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 507, de 2002 (nº 1.392/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Pre ve para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ba u-
ru, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.242, de 2002, da
Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu
Tuma.

 – 17 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 553, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 553, de 2002 (nº 1.921/2002, 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 Nos sa Se nho ra Apa re ci da
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 Bom Des pa cho,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

 – 18 – 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 578, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 578, de 2002 (nº 1.563/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Assis tên cia e Edu ca ção –
FAESA para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to
San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.291, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San -
tos.

 – 19 – 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Pro je to de Re so lu ção nº 60, de 1999, de au to ria
do Se na dor Álva ro Dias, que al te ra a Re so lu ção nº
78, de 1998, que “dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as e 
fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li -
mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so “I”,
do Re gi men to Inter no e do Pa re cer nº 7, de 2003, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di-
ca do o Pro je to de Re so lu ção nº 60, de 1999.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 38 
mi nu tos.)
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Ata da 8ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 27 de fe ve re i ro 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, Ro meu Tuma, das Sras. Serys Slhes sa ren ko
e Ana Jú lia Ca re pa, dos Srs. Ro dolp ho Tou ri nho e Au gus to Bo te lho

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

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro Paes de Bar ros – 
Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – 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 Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des
Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Flá vio Arns – 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 – 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 –
José Jor ge – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in-
ta ni lha – 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 – Ney
Su as su na – Oli vir Ga bar do – 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 – 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 Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko – Tas -
so Je re is sa ti – 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 59 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.

A Srª. 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, pro ce de rá à le i tu ra do Expe -
di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 72, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei do
Se na do nº 261, de 1999,de au to ria do Se -
na dor Ro meu Tuma que al te ra o De cre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 
– Có di go Pe nal e a Lei nº 7.210, de 11 de
ju nho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal, a 
fim de mo di fi car os cri té ri os de sus pen-
são con di ci o nal da pena.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do no 261, de 1999, de au to ria do ilus tre
Se na dor Ro meu Tuma, que “Alte ra o De cre to Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal e a
Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 – Lei de Exe cu-
ção Pe nal, a fim de mo di fi car os cri té ri os de sus pen-
são con di ci o nal da pena”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, de au men tar, para até qua tro anos,
o li mi te de pena para apli ca ção do be ne fí cio da sus -
pen são con di ci o nal da pena, hoje es ta be le ci do em
dois anos. ain da, o § 1º do art. 77 do Có di go Pe nal –
CP, que de fi ne a sus pen são con di ci o nal da pena, in -
tro du zin do a ex pres são “sal vo se o cri me pra ti ca do for 
do lo so”, após o tex to em vi gor, e acres cen ta, na alí -
nea b) do § 2º do art. 78, como con di ção de gozo do
be ne fí cio, a pro i bi ção de mu dan ça de do mi cí lio sem
au to ri za ção da au to ri da de ju di ci al.

Por fim, su ge re a al te ra ção da Lei de Exe cu ção
Pe nal (art. 156) – LEP, para ade quá-la ao au men to
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pro pos to para o li mi te de pena, para a con ces são de
sua sus pen são con di ci o nal.

II – Aná li se

A pro pos ta não con tra ria dis po si ções cons ti tu ci-
o na is ou in fra cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao seu mé ri to, con si de ra mo-la de gran -
de re le vân cia, por que, além de con cor dar mos com os 
dou tos ar gu men tos do au tor, nos per mi ti mos ain da,
como co la bo ra ção, es ten der mos mais um pou co so -
bre aque le ar gu men to que abor da o pro ble ma de nos -
sos es ta be le ci men tos pri si o na is.

De fato, o Sis te ma Pe ni ten ciá rio Bra si le i ro
vive mo men to de caos. As pés si mas con di ções de
sua es tru tu ra não per mi tem a re a li za ção de uma
me di da bá si ca de re cu pe ra ção dos ape na dos para
o con ví vio so ci al, con for me pre vis to na Lei de Exe -
cu ção Pe nal: a se pa ra ção dos con de na dos, con-
for me a gra vi da de do cri me co me ti do e de acor do
com seu per fil cri mi no ló gi co. É isso que tem trans -
for ma do nos sos pre sí di os em es co las de cri me. A
con vi vên cia for ça da de pre sos co muns com con-
de na dos pe ri go sos, num am bi en te vi o len to onde o
ócio é a con di ção co mum, vai aos pou cos em pur-
ran do os pri me i ros, até como for ma de so bre vi vên-
cia, para a vi o lên cia e para o cri me. Por isso, opi na-
mos que, sem pre que pu der mos man ter fora das
pri sões o réu pri má rio que, a jul gar pelo cri me pra -
ti ca do e por sua ín do le, pos sa mos de du zir so bre a
pos si bi li da de de sua per ma nên cia no con ví vio so -
ci al –, de ve mos fazê-lo.

Não obs tan te, jul ga mos que a pro po si ção apre -
sen ta ví ci os que me re cem ser cor ri gi dos.

Ela in tro duz, no tex to do § 1º do art. 77 do CP, a
ex pres são que aba i xo, apa re ce em ne gri to:

“Art. 77. .................................................

..............................................................
§ 1º A con de na ção an te ri or à pena de

mul ta não im pe de a con ces são do be ne fí cio,
sal vo se o cri me pra ti ca do for do lo so. (NR)

.............................................................”
Aí, sur ge a dú vi da: o cri me pra ti ca do, a que se

re fe re o dis po si ti vo, é o que deu ori gem à pena de
mul ta, ou o que está em jul ga men to para con ces são
do be ne fí cio? Qual a in ten ção do pro po nen te? Pre-
ten de tor nar ina pli cá vel o be ne fí cio, se a prá ti ca de
um dos dois cri mes (o an te ri or ou o atu al) foi do lo sa?

Mas, en tão, ele quer mu dar a re gra em vi gor ado tan do
uma mais ri go ro sa, pois a atu al per mi te a con ces são
“des de que o con de na do não seja re in ci den te em cri -
me do lo so”. No en tan to, ele não pro põe essa al te ra-
ção no cor po do pro je to.

  Se en ten der mos que o au tor quis fri sar, nes se
dis po si ti vo, a pro i bi ção de con ces são do be ne fí cio em 
caso de re in ci dên cia em cri me do lo so, isso é ex ple ti vo
por que já está dis pos to no ca put do ar ti go.

Pelo ex pos to, su ge ri mos a re ti ra da do acrés ci-
mo pro pos to.

Cons ta ta mos, ain da, que as ob ser va ções NR
(nova re da ção) fo ram in cor re ta men te co lo ca das no
tex to do Pro je to.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de 1999,
ob ser va da a se guin te emen da.

Emen da Nº 1 – CCJ
(Do Re la tor)

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei nº 261, de
1999, a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os arts. 77 e 78 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:

‘Art. 77. A exe cu ção da pena pri va ti va
de li ber da de, não su pe ri or a 4 (qua tro) anos, 
po de rá ser sus pen sa, por 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, des de que:

.......................................................(NR)
‘Art. 78...................................................
§ 2º . ......................................................

b) pro i bi ção de au sen tar-se da co mar-
ca onde re si de, ou de mu dar de do mi cí lio,
sem au to ri za ção do juiz;

..................................................... ‘(NR)

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. 
– Ber nar do Ca bral, Pre si den te – Amir Lan do;
Re la tor – João Alber to Sou za – Bel lo Par ga –
Se bas tião Ro cha – Oli vir Ga bar do – Ca sil do
Mal da ner – Ri car do San tos – José Edu ar do
Du tra – Wel ling ton Ro ber to – Luiz Otá vio –
Antô nio Car los Jú ni or – José Fo ga ça.
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TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de 1999, na

Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de 
de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, e a Lei
nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal, a fim de mo di fi car os cri -
té ri os de sus pen são con di ci o nal da pena”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 77 e 78 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:

‘Art. 77. A exe cu ção da pena pri va ti va
de li ber da de, não su pe ri or a 4 (qua tro) anos, 
po de rá ser sus pen sa, por 2 (dois) a 4 (qua -
tro) anos, des de que:

 ................................................(NR)’
‘Art. 78...................................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
b) pro i bi ção de se au sen tar-se da co-

mar ca onde re si de, ou de mu dar de do mi cí-
lio, sem au to ri za ção do juiz;

.....................................................’ (NR)

Art. 2º O art. 156 da Lei nº 7.210, de 11 de ju -
lho de 1984, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

‘Art. 156. O juiz po de rá sus pen der,
pelo pe río do de dois a qua tro anos, a exe cu-
ção da pena pri va ti va de li ber da de não su-
pe ri or a qua tro anos, na for ma pre vis ta nos
arts. 77 a 82 do Có di go Pe nal.’

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

Sala da Co mis são, 12 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te.

Ofí cio nº 179/02 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002

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

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -

ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ro meu Tuma, que “Alte ra o De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal,
e a Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe -
cu ção Pe nal, a fim de mo di fi car os cri té ri os de sus-
pen são con di ci o nal da pena”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre-
si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

PARECER Nº 73, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 25, de 2000, de au to ria do Se na dor
Alva ro Dias, que al te ra a Lei nº 8.692, de
28 de ju lho de 1993, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Relator: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, em de ci são ter mi na ti va, o
Pro je to de Lei do Se na do nº 25, de 2000, de au to ria
do Se na dor Alva ro Dias.

De ter mi na esse pro je to de lei que nos fi nan ci a-
men tos con ce di dos no âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro
da Ha bi ta ção, a taxa efe ti va de ju ros in ci den te não po -
de rá ul tra pas sar 10% (dez) ao ano.

Pre vê, ade ma is, que as en ti da des in te gran tes
do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, que ce le bra ram
con tra tos de fi nan ci a men to com ju ros su pe ri o res ao
pre vis to no art. 1º des te pro je to de lei, fi cam obri ga das
a re cal cu lar o sal do de ve dor dos con tra tos ha bi ta ci o-
na is vi gen tes.

Ao pro je to, no pra zo re gi men tal, não fo ram apre -
sen ta das emen das.

II – Aná li se

Como já re fe ri do, o Pro je to de Lei do Se na do nº
25, de 2000, pre ten de al te rar a re da ção do ar ti go 25
da Lei nº 8.692, de 28 de ju lho de 1993, de ter mi nan do
uma re du ção de pa ta mar do li mi te má xi mo da taxa
efe ti va de ju ros nos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no
âm bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção – SFH,
dos atu a is 12% aa (doze por cen to ao ano) para 10%
aa (dez por cen to ao ano).

Sabe-se, por ou tro lado, que o Sis te ma Fi nan ce-
i ro da Ha bi ta ção ope ra com duas fon tes de cap ta ção
de re cur sos:
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i) os re cur sos cap ta dos das con tas vin -
cu la das do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço – FGTS; e

ii) os re cur sos cap ta dos em de pó si tos
de ca der ne ta de pou pan ça pe las en ti da des
in te gran tes do Sis te ma Bra si le i ro de Pou-
pan ça e Emprés ti mo – SBPE.

Des con si de ran do-se as atu a li za ções mo ne tá ri-
as, re a li za das por in ter mé dio da Taxa Re fe ren ci al –
TR, ou por ou tros ín di ces, in clu si ve de pre ços, atu al-
men te ad mis sí ve is, os re cur sos cap ta dos para as
ope ra ções re a li za das no âm bi to des se sis te ma são
re mu ne ra dos a ta xas de ju ros efe ti vas de 3,12% aa,
para os re cur sos ori un dos do FGTS, e 6,17% aa,
para os re cur sos ori un dos dos de pó si tos em ca der-
ne tas de pou pan ça do SBPE.

Re la ti va men te aos re cur sos ori un dos do FGTS,
cabe in for mar que o Con se lho Cu ra dor do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço, de ma ne i ra mais ade -
qua da e apro pri a da em ter mos ad mi nis tra ti vos, e em
de cor rên cia da fle xi bi li da de exi gi da na ad mi nis tra ção
des ses re cur sos do tra ba lha dor, já dis põe so bre a re -
mu ne ra ção dos fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm -
bi to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção com re cur-
sos do FGTS. Sua Re so lu ção nº 289, de 30 de ju nho
de 1998, de ter mi na que nas ope ra ções de cré di to en -
tre o Agen te Ope ra dor e os Agen tes Fi nan ce i ros, re la-
ti vas a fi nan ci a men to a pes so as fí si cas, será ob ser va-
da a taxa no mi nal de ju ros de 6,0% ao ano.

Por ou tro lado, no que con cer ne aos re cur sos
ori un dos do Sis te ma Bra si le i ro de Pou pan ça e
Emprés ti mo – SBPE, cum pre in for mar que a Re so lu-
ção nº 2.706, de 30 de mar ço de 2000, do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN, de ter mi na o di re ci o na-
men to e a dis tri bu i ção dos re cur sos cap ta dos em de -
pó si tos de ca der ne ta de pou pan ça pe las en ti da des
in te gran tes do SBPE, de for ma que seja ga ran ti da e
as se gu ra da ta xas de spre ads atra ti vas para o bom
de sem pe nho des se seg men to fi nan ce i ro.

Nes sa di re ção e com esse ob je ti vo é que são
pre vis tas apli ca ções ma jo ri tá ri as em ope ra ções de fi -
nan ci a men to imo bi liá rio, mas tam bém é per mi ti da
que par ce la des ses re cur sos, ain da que mi no ri tá ria,
seja des ti na da a ope ra ções a ta xas de mer ca do, de
fa i xa li vre, fora, por tan to, do SFH, e em en ca i xe obri -
ga tó rio no Ban co Cen tral do Bra sil.

Nes se con tex to, cabe sa li en tar que, ini ci al men te,
a pro po si ção em exa me le va ria à di mi nu i ção ime di a ta
do spre ad en tre a taxa de apli ca ção a fi nan ci a men tos
ha bi ta ci o na is e a taxa de cap ta ção de re cur sos dis po-
ní ve is para fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm bi to do
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção. Com efe i to, ha ve ria
um au men to do cus to de opor tu ni da de de ope rar com

cap ta ção de re cur sos em de pó si tos de ca der ne ta de
pou pan ça para apli ca ção em fi nan ci a men tos ha bi ta ci-
o na is no âm bi to do SFH. Como é am pla men te co nhe-
ci do, o mer ca do fi nan ce i ro bra si le i ro dis põe de uma
am pla gama de pro du tos fi nan ce i ros, com ta xas efe ti-
vas de re tor no de apli ca ções mais ele va das e com me -
no res ta xas de ris co de ina dim plên cia.

Des sa for ma, a re du ção le gal do spre ad en tre a
taxa de apli ca ção e a taxa de cap ta ção de ve rá fa zer
com que os Agen tes Fi nan ce i ros da Ha bi ta ção que
ope ram com cap ta ção de re cur sos em de pó si tos de
ca der ne ta de pou pan ça te nham uma di mi nu i ção de
in cen ti vo para cap tar es ses re cur sos de pou pan ça.

Mais ain da, os pró pri os agen tes fi nan ce i ros que
ope ram com cap ta ção de re cur sos em de pó si tos de
ca der ne ta de pou pan ça têm con tra tos fir ma dos com
seus cli en tes e obri ga ções ad mi nis tra ti vas com o
Ban co Cen tral do Bra sil, não po den do, por tan to, re-
tra ir ou mes mo en cer rar suas ope ra ções de cap ta ção
de pou pan ça de for ma ime di a ta. To da via, a di mi nu i-
ção do spre ad, no mé dio e lon go pra zos, fa ria com
que es sas en ti da des di mi nu ís sem suas ope ra ções de 
cap ta ção de pou pan ça à me di da que fo rem sen do li -
qui da das as suas obri ga ções, po den do vir a en cer rar
as suas ope ra ções com re cur sos de de pó si tos de ca -
der ne ta de pou pan ça.

Em par ti cu lar, te rão ma i o res in cen ti vos a di mi-
nu ir as suas ope ra ções de cap ta ção de pou pan ça os
ban cos de va re jo que não pu de rem ope rar em gran -
des es ca las de cap ta ção de pou pan ça. Assim sen do,
no mé dio e lon go pra zos, a de ter mi na ção le gal da di -
mi nu i ção do pa ta mar má xi mo da re mu ne ra ção das
apli ca ções no âm bi to do SFH, de 12% aa para 10%
aa, de ve rá le var a uma di mi nu i ção do es to que de re -
cur sos cap ta dos pelo SBPE. Por ou tro lado, ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras que hoje não ope ram com cap ta ção
de re cur sos de de pó si tos de ca der ne ta de pou pan ça
te rão, tam bém, ime di a ta men te di mi nu í do o in cen ti vo
para se in te gra rem ao SBPE em caso de apro va ção
do PLS em ques tão.

A pro vá vel es cas sez de ofer ta de re cur sos dis -
po ní ve is para fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm bi to
do SFH, de cor ren te da re du ção do spre ad, ten de rá,
sem dú vi da, a pro vo car um de se qui lí brio no Sis te ma
Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção. Ter-se-ia, as sim, uma si tu a-
ção em que uma quan ti da de pro por ci o nal men te me -
nor de fa mí li as iria ser be ne fi ci a da com fi nan ci a men-
tos no âm bi to do SFH. Pior ain da, essa pro por ção me -
nor de fa mí li as se ria du pla men te be ne fi ci a da, au men-
tan do a já ex pres si va con cen tra ção dos re cur sos fi -
nan ce i ros des se sis te ma: aces so a re cur sos mais es -
cas sos e re mu ne ra dos a taxa efe ti va men te me nor do
que a exis ten te atu al men te. Pa ra do xal men te, essa si -
tu a ção iria con tri bu ir para au men tar o dé fi cit ha bi ta ci-
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o nal da so ci e da de bra si le i ra, o que ob vi a men te con -
tra ria os pro pó si tos do pro je to em ques tão.

III – Voto

A de ter mi na ção le gal pro pos ta de di mi nu i ção do 
pa ta mar má xi mo da taxa efe ti va de re mu ne ra ção das
apli ca ções em fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm bi-
to do Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, no mé dio e no 
lon go pra zos, de ve rá le var a uma di mi nu i ção do es to-
que de re cur sos cap ta dos em de pó si tos de ca der ne ta
de pou pan ça pe las en ti da des in te gran tes do Sis te ma

Bra si le i ro de Pou pan ça e Emprés ti mo. Mais ain da,
acre di ta mos que essa di mi nu i ção do es to que de re-
cur sos em de pó si tos de ca der ne ta de pou pan ça le va-
rá a uma es cas sez ge ral de ofer ta de re cur sos para fi -
nan ci a men tos ha bi ta ci o na is no âm bi to do SFH e,
dado o ain da sig ni fi ca ti vo, em bo ra de cres cen te, cres -
ci men to ve ge ta ti vo da po pu la ção bra si le i ra, esse de -
se qui lí brio irá con tri bu ir para, pa ra do xal men te, au-
men tar o dé fi cit ha bi ta ci o nal da so ci e da de bra si le i ra.

So mos, as sim, pela re je i ção do Pro je to de Lei
do Se na do nº 25, de 2000.
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OF. CAE nº 60/2002

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002

Exmo. Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nesta

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são re je i tou o Pro je to de Lei do Se na do nº
25, de 2000, que “Alte ra a Lei nº 8.692, de 28 de ju lho
de 1993, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Dis põe so bre o
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção)”, em re u nião re a li-
za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si dente
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL MESA

LEI Nº 8.692, DE 28 DE JULHO DE 1993

De fi ne pla nos de re a jus ta men to dos 
en car gos men sa is e dos sal dos de ve do-
res nos con tra tos de fi nan ci a men tos ha-
bi ta ci o na is no âm bi to do Sis te ma Fi nan-
ce i ro da Ha bi ta ção, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

....................................................................................
Art. 25. Nos fi nan ci a men tos con ce di dos aos ad -

qui ren tes da casa pró pria, ce le bra dos no âm bi to do
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção, a taxa efe ti va de ju -
ros será de, no má xi mo, doze por cen to ao ano, ob -
ser va do o dis pos to no pa rá gra fo úni co do ar ti go 2º.

§ 1º (Ve ta do).
§ 2º Com pe te ao Ban co Cen tral do Bra sil es ta-

be le cer a taxa de ju ros, até o li mi te es ta be le ci do no
ca put des te ar ti go, em fun ção da ren da do mu tuá rio,
no caso dos fi nan ci a men tos re a li za dos com re cur sos
ori un dos de ca der ne ta de pou pan ça.

§ 3º Com pe te ao Con se lho Cu ra dor do Fun do
de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço fi xar a taxa de ju ros,
até o li mi te es ta be le ci do no ca put des te ar ti go, em
fun ção da ren da do mu tuá rio, para ope ra ções re a li za-
das com re cur sos des te Fun do.
....................................................................................

PARECERES NOS 74 E 75 , DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
53, de 2001, de au to ria do Se na dor Álva ro
Dias, que mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II

da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de
1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de
de zem bro de 1998, que dis põem so bre o
sa lá rio-edu ca ção.

PARECER Nº 74, DE 2003
(Da Comissão de Edu ca ção)

Re la tor: Se na dor Car los Pa tro cí nio

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 53, de
2001, al te ra duas leis que dis põem so bre o sa lá-
rio-edu ca ção, con tri bu i ção so ci al des ti na da a ser fon -
te adi ci o nal de fi nan ci a men to do en si no fun da men tal,
nos ter mos do art.212, § 5º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A pri me i ra lei, a de nº 9.424, de 24 de de zem bro
de 1996, tra ta, em seu art. 15, da alí quo ta da con tri bu-
i ção so ci al, de sua ar re ca da ção. da dis tri bu i ção das
quo tas en tre a União e os es ta dos e, fi nal men te, do
re gi me de tran si ção para os alu nos que se be ne fi ci a-
vam da apli ca ção re a li za da pe las em pre sas, pos si bi li-
da de ve da da após a edi ção da Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 14, de 1996.

A mu dan ça efe tu a da nes sa lei diz res pe i to à dis -
tri bu i ção de quo tas en tre os en tes fe de ra dos.A quo ta
fe de ral, de um ter ço, é man ti da. No en tan to, o pro je to
cria a quo ta mu ni ci pal e es ta du al, que se be ne fi ci a rá
dos dois ter ços res tan tes da ar re ca da ção.

A se gun da lei al te ra da, a de nº 9.766, de 18 de
de zem bro dc 1998, dis põe so bre a in ci dên cia e isen -
ções da con tri bu i ção so ci al, tra ta de sua ar re ca da ção
e ge ren ci a men to e, fi nal men te, es ti pu la, em li nhas ge -
ra is, a for ma de des ti na ção da quo ta es ta du al.

A al te ra ção efe tu a da pelo pro je to de ter mi na que 
a quo ta es ta du al e mu ni ci pal será re dis tri bu i da en tre o 
es ta do e seus mu ni cí pi os, de acor do com o nú me ro
de alu nos ma tri cu la dos no en si no fun da men tal de
suas res pec ti vas re des es co la res, apu ra do pelo cen -
so edu ca ci o nal efe tu a do pelo Mi nis té rio da Edu ca-
ção.

Após a au diên cia des ta Co mis são, o PLS nº
53/2001, será en vi a do à Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos, cuja de ci são será ter mi na ti va.

II – Aná li se

Como apon ta a jus ti fi ca ção do pro je to em exa -
me, a le gis la ção atu al não con tem pla uma quo ta mu -
ni ci pal do sa lá rio-edu ca ção. Exis te ape nas a quo ta fe -
de ral e ou tra es ta du al. Esta, é ver da de, deve ser re -
par ti da pelo es ta do com os seus mu ni cí pi os, mas se -
gun do cri té ri os mal de fi ni dos na le gis la ção fe de ral.
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O art. 2º da Lei nº 9.766/98, efe tua uma dis tri bu i-
ção de si gual dos re cur sos des ti na dos à quo ta es ta du-
al. O po der pú bli co es ta du al pode re ter até me ta de
des ses re cur sos e des ti nar o res tan te para dis tri bu i-
ção pro por ci o nal ao nu me ro de alu nos ma tri cu la dos
nas res pec ti vas re des de en si no. Tudo isso con for me
es ti pu lar a le gis la ção es ta du al.

Ora, a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce uma di -
vi são de res pon sa bi li da des en tre es ta dos e mu ni cí pi-
os na ofer ta do en si no fun da men tal. Ne nhu ma das
duas ins tân ci as, a es ta du al e a mu ni ci pal, tem pre ce-
dên cia so bre a ou tra. Por tan to, se ria de se es pe rar
que a dis tri bu i ção de re cur sos vin cu la dos ao en si no
fun da men tal obe de ces se à con fi gu ra ção dos en car-
gos as su mi dos no âm bi to de cada es ta do. Isso, po-
rém, não ocor re, já que, na dis tri bu i ção dos re cur sos
do sa lá rio-edu ca ção, a le gis la ção fe de ral as su miu a
pri o ri que os es ta dos de vem ser pri vi le gi a dos.

O pro ces so de mu ni ci pa li za ção do en si no obri -
ga tó rio nas ceu da idéia, bas tan te ra zoá vel, de que o
po der pú bli co mu ni ci pal está mais pró xi mo da po pu-
la ção e que te ria con di ções de res pon der com ma i or
ra pi dez e ade qua ção às de man das da co mu ni da de.
Já na dé ca da de se ten ta, logo após a edi ção da Lei
nº 5.672, de 1971, que dis pu nha so bre o en tão cha -
ma do en si no de 1º e 2º gra us, ope rou-se, no in te ri or
de vá ri os es ta dos, prin ci pal men te da re gião Nor des-
te, um pro ces so de mu ni ci pa li za ção do en si no obri -
ga tó rio. Con tu do, en quan to os en car gos eram re pas-
sa dos, os re cur sos para aten dê-los con ti nu a vam
con cen tra dos com a União e com os go ver nos es ta-
du a is. As trans fe rên ci as aten di am a cri té ri os dis cu tí-
ve is, não ra ras ve zes de cu nho po lí ti co-par ti dá rio.
Essa si tu a ção agra vou o qua dro de dis pa ri da des de
in ves ti men tos no en si no. Mu i tas ve zes, o va lor que
uma es co la es ta du al dis pu nha para cada alu no era
bem su pe ri or ao que pos su ia uma es co la mu ni ci pal
vi zi nha.

A cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol-
vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do
Ma gis té rio (FUNDEF) pos si bi li tou a cor re ção des sas
ma ze las. E bem ver da de que al guns es ta dos já ha vi-
am ado ta do ini ci a ti vas de equa li za ção nes se cam po.
To da via elas ocor ri am sem a ga ran tia de con ti nu i da de
e não eram tão pre ci sas e im pes so a is quan to o Fun -
def.

Na re a li da de, o Fun def, ao de ter mi nar que os re -
cur sos que o com põem se jam dis tri bu í dos en tre os
es ta dos e os mu ni cí pi os con for me as ma trí cu las em
suas res pec ti vas re des es co la res, re no vou a pos si bi li-
da de de co la bo ra ção das duas ins tân ci as go ver na-
men ta is, no que con cer ne à di vi são de res pon sa bi li-

da des na ofer ta do en si no fun da men tal, como pre vê o 
art. 211, § 4º da Cons ti tu i ção Fe de ral e a Lei de Di re-
tri zes e Ba ses da Edu ca ção (LDB), em seu art. 10, II.
Des sa for ma, a idéia de mu ni ci pa li za ção do en si no
fun da men tal tam bém ga nhou for ça. Ago ra, po rém,
apo i a da em ba ses fir mes. Isso pode ser com pro va do
pelo cres ci men to, nos úl ti mos anos, das ma tri cu las
nas es co las mu ni ci pa is, em com pa ra ção ao ocor ri do
nos es ta be le ci men tos es ta du a is.

Essa evo lu ção pre ci sa ser in cen ti va da. A re par-
ti ção eqú i ta ti va dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção
deve ser con ce bi da nes se sen ti do. Nem o Po der Pú -
bli co es ta du al nem o mu ni ci pal de vem ser pri vi le gi a-
dos no re ce bi men to des ses re cur sos. O que in te res sa
são os alu nos. Onde eles es ti ve rem, de vem ser alo ca-
dos os in ves ti men tos que lhes ga ran tam um en si no
dig no.

A Lei nº 9.424/96, con for me tex to apro va do nas
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, já aten ta va para
essa re a li da de, ao pre ver que se ten ta por cen to dos
re cur sos da quo ta es ta du al de ve ri am ser re par ti dos,
con for me o nú me ro de alu nos ma tri cu la dos nas re des
es ta du a is e mu ni ci pa is. La men ta vel men te, o Pre si-
den te da Re pú bli ca ve tou o res pec ti vo pa rá gra fo, e o
Con gres so Na ci o nal ain da não de li be rou so bre essa
de ci são.

O pro je to em exa me res ga ta a idéia ori gi nal da
Lei nº 9.424/96 e a aper fe i çoa, pois jul ga, acer ta da-
men te, que o es tu dan te deve ser a base de to das as
me di das re fe ren tes às di vi sões de re cur sos do en si no
fun da men tal.

III - Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2001.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2001. – Mo re i-
ra Men des, Vice-Pre si den te, no exer cí cio da Pre si-
dên cia – Car los Pa tro cí nio, Re la tor – Fre i tas Neto –
Ca sil do Mal da ner – Wal deck Orné las – Arlin do
Por to – José Co e lho – Ger son Ca ma ta – Ra mez
Te bet – Na bor Jú ni or – Ro meu Tuma – Pe dro Piva
– Lú cio Alcân ta ra – Ri car do San tos – Emi lia Fer -
nan des – Alva ro Dias.

EMENDA Nº 1 - CE
(ao PLS nº 53, de 2001)

Su pri ma-se a se guin te ex pres são do § 1º do art.
15 da Lei nº 9.424, de 1996:

“ob ser va da a ar re ca da ção re a li za da
em cada Esta do e no Dis tri to Fe de ral.”
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FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁ-
FICAS DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 22-5-01.

Des ca be, por tan to, a pre ten são do pro je to de
de ter mi nar qua is os ín di ces e cri té ri os de ocu pa ção
de uso do solo que de ve rão pre va le cer nas men ci o na-
das áre as ur ba nas.

Por tan to, Sr. Pre si den te, ante o ex pos to, a des -
pe i to de re co nhe cer o mé ri to da ini ci a ti va, voto pela
re je i ção do PLS nº 165, de 1999, por con si de rar que a 
pro po si ção pa de ce de in sa ná ve is ví ci os de in ju ris di ci-
da de e in cons ti tu ci o na li da de.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de des ta car que, so bre
a ma té ria, tam bém na Co mis são de Infra-Estru tu ra o
Re la tor, Se na dor Pa u lo Har tung, apon ta as mes mas
ra zões para a re je i ção do re fe ri do pro je to, em que
pese a boa in ten ção do au tor com re la ção a pre o cu-
pa ções com a nos sa Ca pi tal Fe de ral.

Por tan to, voto pela re je i ção, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Em

dis cus são o pa re cer. (Pa u sa)
Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao Se na dor

Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA – Cum pri men to os Se na-

do res Edu ar do Si que i ra Cam pos, pelo re la tó rio, e Pa -
u lo Har tung.

Sr. Pre si den te, lem bro aos mem bros da Co mis-
são de Assun tos So ci a is que te re mos uma au diên cia
pú bli ca re fe ren te a ur ba ni za ção, a com pe tên cia e ao
al can ce que cada pre fe i tu ra em re la ção às ci da des.
Aliás, esse é um tema apa i xo nan te, que nos traz uma
sé rie de pro pos tas.

Por tan to, con vi da ria os co le gas des ta co mis são
para que com pa re ces sem à re u nião da Co mis são de
Assun tos So ci a is, ten do em vis ta a im por tân cia da
ma té ria jun to aos mu ni cí pi os.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con ti-

nua em dis cus são. (Pa u sa)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Srs. Se na do res a vo ta ção é nor mal, o pro ces sa-

do é ter mi na ti vo. Pro ce de rei à cha ma da no mi nal.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O pro je to foi re je i ta do.
Item 2 da pa u ta.
Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2001, que

mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 24

de de zem bro de 1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de
18 de de zem bro de 1998, que dis põe so bre o sa lá rio
edu ca ção.

O au tor é o Se na dor Alva ro Dias.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Pa tro cí-

nio para re la tá-lo.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,

o pa re cer da Co mis são de Edu ca ção so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 53, de 2001, que mo di fi ca o art.
15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro
de 1996 e do art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de zem-
bro de 1998, que dis põe so bre o sa lá rio edu ca ção. O
Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2001 al te ra duas
leis que dis põem so bre o sa lá rio edu ca ção.

Va mos pro cu rar re su mir, Sr. Pre si den te, pro cu-
ran do ser mais su cin tos:

A mu dan ça efe tu a da na Lei nº 9.424 de 1996,
diz res pe i to à dis tri bu i ção de co tas en tre os en tes fe -
de ra dos. A cota Fe de ral de um ter ço é man ti da. No
en tan to, o pro je to cria a cota mu ni ci pal e es ta du al,
que se be ne fi ci a rá dos dois ter ços res tan tes da ar re-
ca da ção para com por o sa lá rio edu ca ção.

O SR. ROMEU TUMA – Dá li cen ça um pou qui-
nho, Sr. Pre si den te. Gos ta ria ape nas de fa zer uma
per gun ta.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 
pa la vra o Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA – A vír gu la no FNDE e em
co tas da se guin te for ma... Quer di zer, fica...

O SR. WALDECK ORNÉLAS – Em co tas da se -
guin te for ma. Só su pri me “ob ser va da a ar re ca da ção
re a li za da em cada Esta do e no Dis tri to Fe de ral”.

O SR. ROMEU TUMA – Só su pri me “ob ser va da
a ar re ca da ção re a li za da em cada es ta do e no Dis tri to
Fe de ral”.

O SR. WALDECK ORNELAS – O cri té rio de i xa
de ser a ar re ca da ção e pas sa a ser o nú me ro de alu-
nos.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 
pa la vra o Re la tor, Se na dor Car los Pa tro cí nio, para
pro fe rir pa re cer so bre a emen da apre sen ta da.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO – Sr. Pre si den te,
pa re ce-me que a emen da apre sen ta da pelo emi nen te
Se na dor Wal deck Orné las vem exa ta men te ao en-
con tro da qui lo que nor te ou o emi nen te Se na dor Alva -
ro Dias na apre sen ta ção des se pro je to, ou seja, uma
me lhor dis tri bu i ção dos re cur sos do Fun def, do sa lá-
rio edu ca ção para os alu nos, para o alu no na es co la

Ten do em vis ta que o emi nen te au tor da emen -
da pre ten de cri ar um fun do des ti na do à edu ca ção e
ten do em vis ta que a ar re ca da ção do sa lá rio edu ca-
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ção pe ran te as em pre sas, nos es ta dos me no res, pra -
ti ca men te ine xis te ou é mu i to pe que na, tem fun da-
men to e per ti nên cia a emen da do emi nen te Se na dor
Wal deck Orné las.

Por tan to, meu pa re cer é fa vo rá vel ao aco lhi-
men to des sa emen da.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Em
dis cus são a emen da. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ger son Ca ma ta.
O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te, vou

ser bem rá pi do, ape nas apo i an do a emen da. A emen -
da do Se na dor Wal deck Orné las tem pro fun do sen ti-
do so ci al, me re cen do o aco lhi men to que o Re la tor lhe 
deu. De ve mos ten tar, e efe ti va men te o Se na dor Wal -
deck Orné las tem as sim pro ce di do, es ta be le cer um
pou co de jus ti ça na dis tri bu i ção das ta xas e tri bu tos
co bra dos no País.

Há algo que sem pre cos tu mo di zer. Bra sí lia, por
exem plo, é a ci da de que tem ma i or ren da per ca pi ta
do Bra sil, é a ci da de que tem mais au to mó ve is no
Bra sil e é a ci da de que mais con so me ener gia elé tri ca
e água per ca pi ta no Bra sil. Entre tan to, um mu ni cí pio
pe que no no in te ri or do Espí ri to San to, de Ron dô nia,
do To can tins, ou de Mi nas paga os pro fes so res e a
se gu ran ça da po pu la ção al ta men te fa vo re ci da de Bra -
sí lia.

De ve ria ser o con trá rio: a ci da de que tem me nos
con so me me nos ener gia elé tri ca. A ci da de que tem
uma ren da per ca pi ta me nor, a ci da de que tem me -
nos au to mó ve is, a ci da de que con so me me nos água
per ca pi ta de ve ria ser sub si di a da e aju da da em seu
de sen vol vi men to pe las ci da des com me lho res con di-
ções so ci a is. No Bra sil, ocor re o in ver so. A emen da
aju da a cor ri gir essa ter rí vel in jus ti ça que pra ti ca mos
con tra os bra si le i ros me nos fa vo re ci dos.

Por tan to, voto pela emen da, e to dos de ve mos
pen sar so bre isso.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con ti-
nua em dis cus são a emen da. (Pa u sa)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.
O SR. ARLINDO PORTO – A mi nha in ter ven ção

tam bém é para apo i ar o pa re cer do Re la tor, Se na dor
Car los Pa tro cí nio, e lou var a ini ci a ti va do Se na dor
Álva ro Dias. Qu an to mais pu der mos des cen tra li zar,
cri an do al ter na ti vas para es ta dos e mu ni cí pi os tam-
bém par ti ci pa rem do pro ces so de ges tão, quan ti fi can-
do os be ne fi ci a dos, é lou vá vel. Em fun ção dis so, meu
voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Con ti-
nua 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 o pa re cer do Re la tor com a emen da
apre sen ta da pelo Se na dor Wal deck Orné las.

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 do.
O úl ti mo item da pa u ta é um adi ta men to ao Re -

que ri men to nº 6, de 2001.
Em adi ta men to ao Re que ri men to nº 6, de

maio de 2001, apro va do por essa Co mis são, em
re u nião or di ná ria de 8 do mês em cur so, so li ci to
seja acres ci da à lis ta de con vi da dos para au diên-
cia pú bli ca so bre os pro je tos PLS nº 61/2000, que
dis põe so bre a ins ti tu i ção de pro gra ma de ava li a-
ção se ri a da anu al para aces so às ins ti tu i ções de
en si no su pe ri or pú bli cas e dá ou tras pro vi dên ci as,
e o PLC nº 100/2000, que dis põe so bre a in clu são
da ma té ria de in for má ti ca nos cur rí cu los dos es ta-
be le ci men tos de en si no de pri me i ro e se gun do
gra us, o nome do Pre si den te do Sin di ca to da Asso -
ci a ção Na ci o nal dos Do cen tes de Ensi no Su pe ri or
– ANDES, pro fes sor Ro ber to Le yer.

Em vo ta ção o re que ri men to.
Os Srs. Se na do res que o apro vam per ma ne çam

sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
O SR. GERSON CAMATA – Sr. Pre si den te,

para um re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Com a 

pa la vra o Se na dor Ger son Ca ma ta.
O SR. GERSON CAMATA – Tra ta-se, Sr. Pre si-

den te, de um re que ri men to, nos ter mos do art. 116 do
Re gi men to Inter no, para que o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 202 seja en ca mi nha do para aná li se da Co-
mis são de Edu ca ção, ten do em vis ta que se en cer rou
o pra zo para a Sub co mis são de Rá dio e TV de li be rar
so bre a ma té ria.

É o re que ri men to que en ca mi nho a V. Exª, pe -
din do que o sub me ta à apre ci a ção do ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo re i ra Men des) – Em
dis cus são o re que ri men to. (Pa u sa)

Não ha ven do quem que i ra dis cu ti-lo, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram per -

ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
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Nada mais ha ven do a tra tar, dou por en cer ra da
esta re u nião da Co mis são de Edu ca ção do Se na do
Fe de ral.

(Le van ta-se a re u nião às 12 ho ras e
20 mi nu tos.)

PARECER Nº 75, DE 2003
(Da Comissão de Assuntos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

I – Re la tó rio

O pro je to de lei em epí gra fe, de au to ria do Se na-
dor Alva ro Dias, tem por ob je ti vo in tro du zir na le gis la-
ção per ti nen te a obri ga to ri e da de de re pas se au to má-
ti co aos mu ni cí pi os de par ce la de re cur sos da con tri-
bu i ção so ci al do sa lá rio-edu ca ção. Para tan to, o pro je-
to al te ra as Leis nº 9.424, de 1996, e nº 9.766, de
1998, es ta be le cen do que a par ce la de dois ter ços da
ar re ca da ção pas sa rá a cons ti tu ir a Qu o ta Esta du al e
Mu ni ci pal e será re pas sa da, au to ma ti ca men te, em fa -
vor das Se cre ta ri as de Edu ca ção dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, de for ma pro por ci o-
nal ao nú me ro de alu nos ma tri cu la dos no en si no fun -
da men tal nas res pec ti vas re des de en si no, con for me
apu ra do pelo cen so edu ca ci o nal re a li za do pelo Mi nis-
té rio da Edu ca ção.

Antes do en vio a esta Co mis são, a ini ci a ti va foi
apre ci a da pela Co mis são de Edu ca ção (CE), que
apro vou pa re cer fa vo rá vel à ma té ria, ela bo ra do pelo
Se na dor Car los Pa tro cí nio. Tam bém foi aco lhi da pela
CE a Emen da nº 1, de au to ria do Se na dor Wal deck
Orne las, que tem por ob je ti vo eli mi nar a ob ser vân cia
da ar re ca da ção de cada es ta do na re par ti ção dos re -
cur sos do sa lá rio-edu ca ção.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das nes ta Co mis são. To da via, du ran te a dis-
cus são da ma té ria, o Se na dor Ro me ro Jucá apre-
sen tou voto em se pa ra do com pro je to subs ti tu ti vo,
que pre vê al te ra ção da Lei nº 9.766, de 1998, de
modo a que cin qüen ta por cen to da quo ta es ta du al
do sa lá rio-edu ca ção se jam au to ma ti ca men te re dis-
tri bu í dos en tre es ta dos e mu ni cí pi os, con for me o nú -
me ro de alu nos ma tri cu la dos em suas re des de en si-
no fun da men tal.

A se guir, o Se na dor Wal deck Orne las apre-
sen tou a Emen da nº 2-CAE, que man tém o cri té rio
da dis tri bu i ção de toda a atu al quo ta es ta du al, en tre
es ta dos e mu ni cí pi os, se gun do a pro por ci o na li da de
de ma trí cu las, mas pre vê a re du ção gra du al do cri -

té rio da ar re ca da ção fe i ta em cada es ta do. Assim,
no ter ce i ro ano de vi gên cia da mu dan ça le gis la ti va,
qua ren ta por cen to do va lor da quo ta se ri am dis tri-
bu í dos pro por ci o nal men te à ar re ca da ção e os de-
ma is ses sen ta por cen to obe de ce ri am ao cri té rio do 
nú me ro de alu nos ma tri cu la dos no âm bi to de cada
es ta do.

II – Aná li se

Entre ou tros ar gu men tos, lê-se no ju di ci o so pa-
re cer do Se na dor Car los Pa tro cí nio, apro va do pela
CE:

Como apon ta a jus ti fi ca ção do pro je to
em exa me, a le gis la ção atu al não con tem pla
uma quo ta mu ni ci pal do sa lá rio-edu ca ção.
Exis te ape nas a quo ta fe de ral e ou tra es ta-
du al. Esta, é ver da de, deve ser re par ti da
pelo es ta do com os seus mu ni cí pi os, mas
se gun do cri té ri os mal de fi ni dos na le gis la-
ção fe de ral.

(...)
A re par ti ção eqüi ta ti va dos re cur sos do 

sa lá rio-edu ca ção deve ser con ce bi da nes se
sen ti do. Nem o po der pú bli co es ta du al nem
o mu ni ci pal de vem ser pri vi le gi a dos no re ce-
bi men to des ses re cur sos. O que in te res sa
são os alu nos. Onde eles es ti ve rem de vem
ser alo ca dos os in ves ti men tos que lhes ga-
ran tam um en si no dig no.

(...)
O pro je to em exa me res ga ta a idéia

ori gi nal da Lei nº 9.424/96 e a aper fe i çoa,
pois jul ga, acer ta da men te, que o es tu dan te
deve ser a base de to das as me di das re fe-
ren tes às di vi sões de re cur sos do en si no
fun da men tal.

Apro va da a pro po si ção quan to ao mé ri to edu -
ca ci o nal, com pe te a esta Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos ana li sar suas con se qüên ci as no âm bi-
to or ça men tá rio e das fi nan ças pú bli cas. O pro je to,
que não de ter mi na no vos en car gos, res trin ge-se a
for ma li zar cri té rio de ra te io dos re cur sos da quo ta
es ta du al do sa lá rio-edu ca ção. Nes se sen ti do, não
há como con clu ir se não fa vo ra vel men te à pro po si-
ção.

Já a Emen da nº 1-CE tem o mé ri to de fle xi bi li zar
a dis tri bu i ção dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção, per -
mi tin do uma di vi são mais jus ta do pon to de vis ta so ci-
al. Entre tan to, a re ti ra da com ple ta da re fe rên cia à ar -
re ca da ção de cada es ta do cons ti tui me di da de li ca da,
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pois tra ria sé ri os pro ble mas para o equi lí brio or ça-
men tá rio es ta du al, uma vez que di ver sas ações vêm
sen do de sen vol vi das pe los es ta dos com os re cur sos
do sa lá rio-edu ca ção.

A re du ção gra du al do cri té rio da ar re ca da ção,
como su ge re a Emen da nº 2-CAE, tam bém não se
mos tra ade qua da, pois per sis ti ria o efe i to das per das
sig ni fi ca ti vas e do con se qüen te de se qui lí brio or ça-
men tá rio para al guns es ta dos.

Con vém no tar que o ca rá ter re dis tri bu ti vo e su -
ple ti vo do sa lá rio -edu ca ção deve ser exer ci do, es sen-
ci al men te, pela quo ta fe de ral, que é usa da no de sen-
vol vi men to de im por tan tes pro gra mas como o do li vro
di dá ti co, o da me ren da e o do trans por te es co lar, e
mes mo o da trans fe rên cia de re cur sos fi nan ce i ros di -
re ta men te a es co las es ta du a is e mu ni ci pa is.

Além dis so, por meio de re cur sos or ça men tá ri os
pró pri os e de em prés ti mos do Ban co Mun di al, o Mi -
nis té rio da Edu ca ção, em par ce ria com as se cre ta ri as
es ta du a is e mu ni ci pa is de edu ca ção, cri ou o Fun do
de For ta le ci men to da Esco la (FUNDESCOLA), pro-
gra ma que tem por fim de sen vol ver di ver sas ações
para a me lho ria da qua li da de das es co las do en si no
fun da men tal nas re giões Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te.

O prin cí pio re dis tri bu ti vo tam bém cons ti tui um
dos efe i tos mais mar can tes do Fun do de Ma nu ten ção
e de De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de
Va lo ri za ção do Ma gis té rio (FUNDEF). Ape nas en tre
1998 e 2000, o Fun def ge rou re dis tri bu i ções de re cur-
sos de R$45 bi lhões. Me re ce re gis tro a subs tan ci al
me lho ria al can ça da pe los va lo res por alu no/ano ocor -
ri das nas re des mu ni ci pa is, par ti cu lar men te nas re-
giões de me nor de sen vol vi men to. Assim, em 1999,
por exem plo, nas re giões Nor te e Nor des te, o va lor
des pen di do por alu no/ano, no con jun to dos seus mu -
ni cí pi os, ob te ve um ga nho fi nan ce i ro de 84% e 111%,
res pec ti va men te.

Ade ma is, des de a efe ti va im ple men ta ção na ci o-
nal do Fun def, em 1998, a União já alo cou re cur sos
pró pri os da or dem de mais de R$2 bi lhões, em be ne-
fí cio dos es ta dos nos qua is não se atin giu o va lor na -
ci o nal por alu no es ti pu la do a cada ano.

Ain da as sim, su gi ro, por meio de su be men da, a
ado ção de me di da que fle xi bi li ze, par ci al men te, o cri -
té rio de di vi são dos re cur sos do sa lá rio-edu ca ção se -
gun do os va lo res ar re ca da dos em cada es ta do. Fica
ga ran ti do, de qual quer modo, o tra ta men to iso nô mi co
en tre cada es ta do e seus mu ni cí pi os na re par ti ção da

con tri bu i ção so ci al, como pro põe a ini ci a ti va ori gi nal
do Se na dor Alva ro Dias.

Por fim, con vém aco lher a su ges tão da Emen da
nº 2-CAE de di fe rir a vi gên cia do pro je to ao pri me i ro
dia do exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao de sua pu bli ca-
ção.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, o voto é pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de 2001, da Emen da
nº 1, da Co mis são de Edu ca ção, na for ma da Su be-
men da, e apre sen tan do a Emen da nº 2-CAE. Su be-
men da à Emen da nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
53, de 2001, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei
nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 15....................................................
§ 1º O mon tan te da ar re ca da ção do

Sa lá rio-Edu ca ção, após a de du ção de 1%
(um por cen to) em fa vor do Insti tu to Na ci o-
nal do Se gu ro So ci al (INSS), cal cu la do so -
bre o va lor por ele ar re ca da do, será dis tri-
bu í do pelo Fun do Na ci o nal de De sen vol vi-
men to da Edu ca ção (FNDE), ob ser va da,
em 90% (no ven ta por cen to) de seu va lor, a 
ar re ca da ção re a li za da em cada es ta do e
no Dis tri to Fe de ral, em quo tas, da se guin te
for ma:

..............................................................
II – Qu o ta Esta du al e Mu ni ci pal, cor-

res pon den te a dois ter ços do mon tan te de
re cur sos, que será cre di ta da men sal e au to-
ma ti ca men te em fa vor das Se cre ta ri as de
Edu ca ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e 
dos Mu ni cí pi os para fi nan ci a men to de pro-
gra mas, pro je tos e ações do en si no fun da-
men tal.

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

Emen da nº 2– CAE

Dê-se ao art. 3º do Pro je to de Lei do Se na do nº
53, de 2001, a se guin te re da ção:

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pri-
me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao 
de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Ro ber to Sa tur ni no, Re -
la tor.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2001

Mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei 
nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, e o
art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de zem bro
de 1998, que dis põem so bre o sa lá rio-edu-
ca ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 

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

“Art. 15 ..................................................
§ 1º O mon tan te da ar re ca da ção do Sa-

lá rio-Edu ca ção, após a de du ção de 1% (um
por cen to) em fa vor do Insti tu to Na ci o nal do
Se gu ro So ci al (INSS), cal cu la do so bre o va lor
por ele ar re ca da do, será dis tri bu í do pelo Fun -
do Na ci o nal de De sen vol vi men to da Edu ca-
ção (FNDE), ob ser va da, em 90% (no ven ta
por cen to) de seu va lor, a ar re ca da ção re a li-
za da em cada Esta do e no Dis tri to Fe de ral,
em quo tas, da se guin te for ma:

..............................................................
II – Qu o ta Esta du al e Mu ni ci pal, cor-

res pon den te a dois ter ços do mon tan te de
re cur sos, que será cre di ta da men sal e au to-
ma ti ca men te em fa vor das Se cre ta ri as de
Edu ca ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e 
dos Mu ni cí pi os para fi nan ci a men to de pro-
gra mas, pro je tos e ações do en si no fun da-
men tal.

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

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de de-
zem bro de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 2º A quo ta es ta du al e mu ni ci pal
do Sa lá rio-Edu ca ção, de que tra ta o art. 15,
§ 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de 24 de de -
zem bro de 1996, será in te gral men te re dis tri-
bu í da en tre o Esta do e seus Mu ni cí pi os de
for ma pro por ci o nal ao nú me ro de alu nos
ma tri cu la dos no en si no fun da men tal nas
res pec ti vas re des de en si no, con for me apu -
ra do pelo cen so edu ca ci o nal re a li za do pelo
Mi nis té rio da Edu ca ção. (NR)”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor no pri me i ro dia do
exer cí cio fi nan ce i ro se guin te ao de sua pu bli ca ção.

OF.CAE nº 61/2002

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002

Exmo. Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nesta

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do ar ti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exa. que
esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de
2001, que “mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº
9.424, de 24 de de zem bro de 1996, e o art. 2º da Lei
nº 9.766, de 18 de de zem bro de 1998, que dis põem
so bre o sa lá rio-edu ca ção”.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral

e os Mu ni cí pi os or ga ni za rão em re gi me de co la bo ra-
ção seus sis te mas de en si no.
....................................................................................

Pa rá gra fo in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 14, de 13-9-96:

“§ 4º Na or ga ni za ção de seus sis te mas de en si-
no, os Esta dos e os Mu ni cí pi os de fi ni rão for mas de
co la bo ra ção, de modo a as se gu rar a uni ver sa li za ção
do en si no obri ga tó rio.”
....................................................................................

LEI Nº 5.672, DE 2 DE JULHO DE 1971

Mo di fi ca o pa rá gra fo 2º do ar ti go 10
da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966
(Nor mas de Di re i to Agrá rio), e o pa rá gra-
fo 2º do ar ti go 11 do De cre to-Lei nº 57, de 
18 de no vem bro de 1966, que dis põe
sobre o lan ça men to e co bran ça do
Impos to so bre a Pro pri e da de Ter ri to ri al, e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.

....................................................................................
Art. 10. Os Esta dos in cum bir-se-ão de:

....................................................................................
II – de fi nir, com os Mu ni cí pi os, for mas de co la-

bo ra ção na ofer ta do en si no fun da men tal, as qua is
de vem as se gu rar a dis tri bu i ção pro por ci o nal das res -
pon sa bi li da des, de acor do com a po pu la ção a ser
aten di da e os re cur sos fi nan ce i ros dis po ní ve is em
cada uma des sas es fe ras do Po der Pú bli co;
....................................................................................

PARECERES Nos 76 E 77, DE 2003
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
15, de 2002, de au to ria do Se na dor Re nan
Ca lhe i ros, que “dis põe so bre isen ção do
Impos to so bre Pro du tos Indus tri a li za dos
(IPI), para ta xis tas”; e so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 178, de 2001, de au to ria
do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que
“al te ra o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi res ta-
u ra da pela Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i-
ro de 2001, e 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” (tra mi tan do em con jun to,
nos ter mos do Re que ri men to nº 232, de
2002).

PARECER Nº 76, DE 2003

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra

I – Re la tó rio

É sub me ti do à de li be ra ção ter mi na ti va des ta
Co mis são o Pro je to de Lei do Se na do nº 15, de 2002,
de au to ria do emi nen te Se na dor Re nan Ca lhe i ros,
que, “dis põe so bre isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI), para ta xis tas”, jun ta men te
com o ane xa do PLS nº 178/01, de au to ria do tam bém
emi nen te Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O pro je to tem dois ar ti gos. O 1º dá nova re da ção
ao art. 2º da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
que “dis põe so bre isen ção do IPI na aqui si ção de au -
to mó ve is para uti li za ção no trans por te au tô no mo de
pas sa ge i ros, bem como por pes so as por ta do ras de

de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao trans por te es -
co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

O dis po si ti vo que se pre ten de al te rar está as sim
re di gi do:

“Art. 2º O be ne fí cio de que 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 (re-
da ção dada pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de
5 de de zem bro de 1996).”

A re da ção pro pos ta tem a se guin te dic ção:

“Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art.
1º po de rá ser re a pli ca do na aqui si ção de
novo ve í cu lo, a ál co ol ou ga so li na, sem pre
que sua uti li za ção te nha sido, no mí ni mo, de 
três anos.”

O art. 2º da pro po si ção con tém cláu su la de vi -
gên cia ime di a ta da lei dela de cor ren te.

O au tor de cla ra que seu ob je ti vo “é sa nar uma
gra ve in jus ti ça e es ta be le cer um cor re to me ca nis mo
que pos si bi li te aos mo to ris tas de táxi con ti nu a rem
exer cen do as suas pro fis sões, con si de ra das de re le-
van te in te res se pú bli co”. Para tan to, é ne ces sá rio “dar 
efi cá cia eco nô mi ca e so ci al ao acer ta do in cen ti vo
con ce di do a essa ca te go ria, de isen ção do pa ga men-
to 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 aos ser vi ços de
trans por te de pas sa ge i ros”. Com efe i to, ao li mi tar
tem po ral men te a va li da de do be ne fí cio, o po der pú bli-
co acar re tou “sé ri os pre ju í zos eco nô mi co-so ci a is ao
País e aos mo to ris tas de táxi”.

Se gun do o pro po nen te, “é in con ce bí vel in vi a bi li-
zar o tra ba lho de um pai de fa mí lia, que exer ce a pro -
fis são de mo to ris ta de táxi há vá ri as dé ca das, pelo
sim ples fato de que a le gis la ção não per mi te que ele
pos sa re no var ou subs ti tu ir o seu ins tru men to de tra -
ba lho, tan tas ve zes quan to ne ces sá ri as”. De fen de,
as sim, “o in ter va lo de três anos en tre uma com pra e
ou tra”, ar gu men tan do que a re no va ção da fro ta é fa tor
de se gu ran ça dos usuá ri os, dos tran se un tes e dos
pró pri os mo to ris tas, e aten de às dis po si ções do Có di-
go de Trân si to Bra si le i ro.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

II.1 – Cons ti tu ci o na li da de

Não há re pa ros a fa zer quan to à cons ti tu ci o na-
li da de. Com efe i to, a União é com pe ten te para le gis-
lar, con cor ren te men te, so bre di re i to tri bu tá rio e, com 
ex clu si vi da de, so bre o IPI, a teor dos arts. 24, I, e
153, IV, da Mag na Car ta. E, nos ter mos do art. 48, I,
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cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a san ção do Pre -
si den te da Re pú bli ca, dis por so bre as ma té ri as de
com pe tên cia da União, es pe ci al men te so bre sis te-
ma tri bu tá rio. O art. 61, ca put, fa cul ta a Se na dor a
pro po si tu ra de lei so bre a ma té ria. Tam bém é aten di-
do in casu o dis pos to no art. 150, § 6º, da Cons ti tu i-
ção, se gun do o qual isen ção de im pos to só pode ser 
con ce di da me di an te lei es pe cí fi ca, que re gu le ex clu-
si va men te a ma té ria.

Ade ma is, a pro po si ção não fere ne nhum dos
prin cí pi os do Di re i to Cons ti tu ci o nal Tri bu tá rio. A con -
ces são de isen ção do IPI a uma ca te go ria de ad qui-
ren tes de ve í cu los, no caso, ta xis tas, po de ria en se jar
a ar gui ção de des res pe i to ao prin cí pio da iso no mia
tri bu tá ria (art. 150, II), uma vez que os de ma is ad qui-
ren tes dos mes mos ve í cu los es ta ri am ex clu i dos da
fru i ção do be ne fí cio.

Con vém, a este pro pó si to, re gis trar a li ção do
ma i or tra ta dis ta bra si le i ro so bre o tema da isen ção tri -
bu tá ria:

“O or de na men to cons ti tu ci o nal tri bu tá-
rio do Pais, ex ce tu a dos os ca sos com os
qua is se pre ten de subs ti tu ir a jus ti ça tri -
bu tá ria, por uma jus ti ça so ci al (isen ções
ex tra fis ca is), exi ge que os con tri bu in tes,
em idên ti cas cir cuns tân ci as ca rac te rís ti cas
de ca pa ci da de con tri bu ti va, se sub me tam a
idên ti co re gi me tri bu tá rio. No mo der no Esta -
do de di re i to, a igual da de e a ge ne ra li da de
são prin cí pi os bá si cos de tri bu ta ção, com os 
qua is co li dem as isen ções de pes so as ou
gru pos so ci a is es ta be le ci dos pura e sim-
ples men te in tu i tu per so nae, isto é, sem ne-
nhu ma con si de ra ção de jus ti ça fis cal ou de
or dem so ci al ou eco nô mi ca”. (José Sou to
Ma i or Bor ges, in Te o ria Ge ral da Isen ção
Tribu tá ria. 3ª ed., Ma lhe i ros Edi to res, São
Pa u lo, 2001. p. 46) (gri fos nos sos).

O gran de tri bu ta ris ta pá trio, em sua obra clás si-
ca, aduz:

“Em prin cí pio, a isen ção tri bu tá ria, à
se me lhan ça do im pos to, é uti li zá vel para
fins de in ter ven ci o nis mo eco nô mi co e so ci al.
Po dem ser con ce di das isen ções da su je i ção
ao po der tri bu tá rio com fun da men to em ra-
zões so ci a is. O or de na men to tri bu tá rio pres -
cin de, nes ses ca sos, dos seus fins es tri ta-
men te fis ca is para as se gu rar o bem-es tar
ge ral. Pas sa a exer cer, tal exo ne ra ção tri bu-
tá ria, fun ção re gu la tó ria, ex tra fis cal e in ter-

ven ci o nis ta, de se to res da vida so ci al” (ob.
citi., p. 70).

Ora, são ra zões de or dem so ci al, eco nô mi ca e
de in te res se pú bli co que têm mo ti va do o Le gis la dor a
isen tar, por dé ca das, os ta xis tas e os por ta do res de
de fi ciên cia fí si ca.

II.2 – Ju ri di ci da de

É ne ces sá rio exa mi nar a com pa ti bi li da de da
pro po si ção com as exi gên ci as da Lei de Res pon sa-
bi li da de Fis cal (LRF) – Lei Com ple men tar nº 101, de 
4 de maio de 2000, que as sim dis põe:

Se ção II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de
in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria
da qual de cor ra re nún cia de re ce i ta de ve rá
es tar acom pa nha da de es ti ma ti va do im pac-
to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí cio em
que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se -
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as e ape lo me nos
uma das se guin tes con di ções :

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de
que a re nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va
de re ce i ta da lei or ça men tá ria, na for ma do
art. 12, e de que não afe ta rá as me tas de re -
sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo pró prio
da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de 
com pen sa ção, no pe río do men ci o na do no
ca put, por meio do au men to de re ce i ta, pro -
ve ni en te da ele va ção de alí quo tas, am pli a-
ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou cri a-
ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia,
re mis são, sub sí dio, cré di to pre su mi do, con-
ces são de isen ção em ca rá ter não ge ral, al -
te ra ção de alí quo ta ou mo di fi ca ção de base
de cál cu lo que im pli que re du ção dis cri mi na-
da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be -
ne fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di -
fe ren ci a do.

§ 2º Se o ato de con ces são ou am pli a-
ção do in cen ti vo ou be ne fí cio de que tra ta o
ca put des te ar ti go de cor rer da con di ção
con ti da no in ci so II, o be ne fí cio só en tra rá
em vi gor quan do im ple men ta das as me di-
das re fe ri das no men ci o na do in ci so.

§ 3º O dis pos to nes te ar ti go não se
apli ca:
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I – às al te ra ções das alí quo tas dos im-
pos tos pre vis tos nos in ci sos I, II, IV e V do art.
153 da cons ti tu i ção, na for ma do seu § 1º;

II – ao can ce la men to de dé bi to cujo
mon tan te seja in fe ri or ao dos res pec ti vos
cus tos de co bran ça.

O art. 12 da LRF, in se ri do na se ção re la ti va à
pre vi são e àar re ca da ção da re ce i ta pú bli ca, pres cre ve:

Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser-
va rão as nor mas téc ni cas e le ga is, con si de-
ra rão os efe i tos das al te ra ções na le gis la-
ção, da va ri a ção do ín di ce de pre ços, do
cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer ou-
tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das
de de mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti-
mos três anos, da pro je ção para os dois se -
guin tes àque le a que se re fe ri rem, e da me -
to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li za das.

A Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, que
“Dis põe so bre as di re tri zes para ela bo ra ção da lei
or ça men tá ria de 2002 (LDO)”, as sim pre ce i tua:

Art. 63. O pro je to de lei ou me di da pro -
vi só ria que con ce da ou am plie in cen ti vo ou
be ne fi cio de na tu re za tri bu tá ria só será
apro va da ou edi ta da se aten di das as exi-
gên ci as do art. 14 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000.

§ 1º Apli cam-se à lei ou me di da pro vi-
só ria que con ce da ou am plie in cen ti vo ou
be ne fí cio de na tu re za fi nan ce i ra as mes mas
exi gên ci as re fe ri das no ca put, po den do a
com pen sa ção, al ter na ti va men te, dar-se me -
di an te o can ce la men to, pelo mes mo pe río-
do, de des pe sas em va lor equi va len te.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo ofe re ce rá,
quan do so li ci ta do por de li be ra ção do Ple ná-
rio de ór gão co le gi a do do Po der Le gis la ti vo,
no pra zo má xi mo de no ven ta dias, a es ti ma-
ti va de re nún cia de re ce i ta ou sub sí di os téc -
ni cos para re a li zá-la.

Como se vê, nem a LDO nem a LRF im pe dem,
por si sós, a apro va ção de pro je to de lei que vise à
con ces são ou am pli a ção de be ne fí cio ou in cen ti vo
fis cal e, em de cor rên cia, gere re nún cia de re ce i ta.

A in ter pre ta ção con ju ga da dos dois di plo mas le -
ga is em re fe rên cia po de ria, con tu do, le var à con clu-
são de que a pro po si ção co gi ta da – de ini ci a ti va par -
la men tar – de ve ria es tar acom pa nha da de:

1) es ti ma ti va do im pac to or ça men tá-
rio-fi nan ce i ro no exer cí cio cm que deva ini ci-
ar sua vi gên cia e nos dois se guin tes; e

2) me di das de com pen sa ção, no exer -
cí cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos

dois se guin tes, por meio do au men to de re -
ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí quo tas,
am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou 
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção, res sal va-
da a ele va ção de alí quo ta, de le ga da ao Po -
der Exe cu ti vo, nos ter mos do § 1º do art.
153 da Cons ti tu i ção, re la ti va aos im pos tos
so bre im por ta ção, ex por ta ção, pro du tos in-
dus tri a li za dos, e ope ra ções de cré di to, câm -
bio e se gu ro, ou re la ti vas a tí tu los ou va lo res
mo bi liá ri os;

3) ou, como al ter na ti va a me di das de
com pen sa ção, a de mons tra ção, pelo pro po-
nen te, de que a re nún cia foi con si de ra da na
es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça men tá ria.

A LRF im pôs, as sim, con di ci o nan tes à ini ci a ti-
va par la men tar em ma té ria de re nún cia fis cal, cujo
pro pó si to, cer ta men te, foi o de di fi cul tar a con ces são
de be ne fí ci os fis ca is.

O pro je to, que ora se exa mi na, não cria be ne fí-
cio fis cal novo. A isen ção para ta xis tas e por ta do res
de de fi ciên cia fí si ca exis te há mais de vin te anos por
for ça de su ces si vas pror ro ga ções. A lon ga sé rie de
leis teve iní cio em 1982, com o De cre to-Lei nº 1.944,
ao qual se su ce de ram, mais re cen te men te, as Leis
nºs 8.199, de 1991; 8.843, de 1994; 8.989, de 1995;
9.144, de 1995; 9.317, de 1996. e 10.182, de 2001,
além de inú me ras me di das pro vi só ri as. Mes mo as al -
te ra ções con subs tan ci a das no pro je to não cons ti tu-
em ino va ções. Com efe i to, a per mis são para aqui si-
ção de ve í cu lo a ga so li na e di e sel, lon ge de ser uma
no vi da de, era, ao con trá rio, a re gra, só re cen te men te
al te ra da. A per mis são para o be ne fi ciá rio usu fru ir a
isen ção uma vez a cada três anos, ain da que não ad -
mi ti da li te ral men te, já ocor ria de for ma in di re ta, por
for ça da edi ção de su ces si vos di plo mas le ga is, cada
qual en se jan do o gozo do be ne fí cio uma ou duas ve -
zes con se cu ti vas.

Assim sen do, a ado ção de pra zo in de ter mi na do,
su ge ri da por nós no Subs ti tu ti vo, que adi an te apre-
sen ta re mos, não deve ser en ten di da como am pli a ção
do be ne fí cio, uma vez que a ma nu ten ção do in cen ti vo
já se tor nou uma re a li da de ge ra da pe las pror ro ga-
ções inin ter rup tas. A des con ti nu a ção do be ne fí cio é
que pa re ce ria a to dos uma no vi da de.

Ine xis tin do nova con ces são ou am pli a ção de
isen ção, não há, a ri gor, au men to na re nún cia de re -
ce i ta, tal qual de fi ni da no art. 14, ca put e  § 1º, da LRF.
A re nún cia não pre ci sa ser re cal cu la da em fun ção do
pro je to nem do Subs ti tu ti vo, pois ela já é con si de ra da,
ro ti ne i ra men te, na es ti ma ti va de re ce i ta da lei or ça-
men tá ria anu al. Como tem ocor ri do des de 1989, a
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral ela bo ra o De mons tra ti-
vo dos Be ne fí ci os Tri bu tá ri os (DBT), em con for mi da-
de com o dis pos to no:
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a) § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção, que 
es ta be le ce a obri ga ção de o Po der Exe cu ti-
vo apre sen tar de mons tra ti vo re gi o na li za do
do efe i to, so bre as re ce i tas e des pe sas, de -
cor ren te de isen ções, anis ti as, re mis sões,
sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re za tri bu tá-
ria, fi nan ce i ra e cre di tí cia;

b) in ci so II do art. 5º da LRF, que es ta-
be le ce que o pro je to de lei or ça men tá ria anu -
al será acom pa nha do de do cu men to a que
se re fe re o § 6º do art. 165 da Cons ti tu i ção,
bem como das me di das de com pen sa ção a
re nún ci as de re ce i ta e ao au men to de des pe-
sas obri ga tó ri as de ca rá ter con ti nu a do.

Se gun do o DBT, a per da na ar re ca da ção de IPI
de ri va da da isen ção 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 (táxi) 
al can ça ria os se guin tes va lo res: R$52.974.503,00 em 
2001 e R$18.981.351,00 em 2002, apre sen tan do,
no atu al exer cí cio fi nan ce i ro, um de crés ci mo con si-
de rá vel.

O Po der Exe cu ti vo está ins tru men ta do para es ti-
mar a re nún cia de re ce i ta, pois essa é uma de suas
fun ções ro ti ne i ras. Ade ma is, está obri ga do a fazê-lo,
anu al men te, por exi gên cia ex pres sa da Cons ti tu i ção,
da LRF e das LDO anu a is. É cer to que con ti nu a rá de -
sem pe nhan do esse pa pel, a con ten to.

II.3 – Téc ni ca Le gis la ti va

O Subs ti tu ti vo está la vra do em boa téc ni ca le -
gis la ti va. Aten de às exi gên ci as da Lei Com ple men tar
nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998, al te ra da pela Lei
Com ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001, que
“Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção, al te ra ção e
a con so li da ção das leis, con for me de ter mi na o pa rá-
gra fo úni co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es -
ta be le ce nor mas para a con so li da ção dos atos nor -
ma ti vos que men ci o na

II.4 – Mé ri to

Por meio de su ces si vos di plo mas le ga is, o Le -
gis la dor Fe de ral já con so li dou o seu en ten di men to e 
re i te rou a sua von ta de po lí ti ca de ali vi ar os ta xis tas
do ônus tri bu tá rio que re cai so bre o seu úni co ins tru-
men to de tra ba lho: o au to mó vel de pas sa ge i ros, su -
je i to ao IPI, cu jas alí quo tas va ri am de 25%, 20% a
10%. Os Esta dos da Fe de ra ção têm pro ce di do da
mes ma for ma, por meio de con vê ni os que vêm re-
no van do a isen ção do Impos to so bre Ope ra ções
Re la ti vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres -
ta ções de Ser vi ços de Trans por te Inte res ta du al e
Inter mu ni ci pal e de Co mu ni ca ção (ICMS). Na ma i or
par te das ve zes, é o Pre si den te da Re pú bli ca que,
ata lhan do os lon gos ca mi nhos do Le gis la ti vo, edi ta
me di das pro vi só ri as con ces si vas do be ne fí cio.

A con tí nua re no va ção da isen ção de mons tra
que, na ava li a ção do Po der Pú bli co, o cus to-be ne fí cio
da re nún cia fis cal tem fa vo re ci do a so ci e da de. Dis-
pon do de ve í cu los no vos e mais ba ra tos, os ta xis tas
ofe re cem um ser vi ço mais se gu ro e con for tá vel para
os usuá ri os. Ou tro as pec to im por tan te é que as ta ri fas
fi cam mais com pe ti ti vas di an te da ma i or con cor rên cia
pro pi ci a da pelo aces so mais fá cil ao au to mó vel por
par te dos pro fis si o na is.

Tor nou-se evi den te que o be ne fí cio deve ser
per ma nen te, até mes mo por ra zões de “eco no mia le -
gis la ti va”. O Con gres so tem uma pa u ta con ges ti o na-
da de pro je tos para vo tar e não se jus ti fi ca que des -
pen da tan to tem po para re no var, a cada dois ou três
anos, o be ne fí cio fis cal de que se tra ta.

É tam bém in jus ti fi cá vel que o pro fis si o nal só
pos sa fru ir da isen ção duas ve zes. Essa sis te má ti ca
im pli ca que, de cor ri dos três anos da pri me i ra aqui si-
ção, ele só pos sa ad qui rir mais um ve í cu lo, per fa zen-
do dois, no to tal. Ora, se o táxi é o seu ins tru men to de
tra ba lho, dele ne ces si ta rá o ta xis ta du ran te toda a sua 
vida pro fis si o nal. E, não sen do uma ati vi da de par ti cu-
lar men te lu cra ti va, terá di fi cul da de em com prar, a
cada três anos, um au to mó vel novo, cujo pre ço fi nal
ve nha a em bu tir de 35% a 40% de im pos tos. A li mi ta-
ção a dois ve í cu los só faz sen ti do quan do o be ne fí cio
é li mi ta do no tem po, como ocor re atu al men te. No mo -
men to em que a isen ção pas sa a ser per ma nen te, é
ló gi co que o be ne fi ciá rio pos sa gozá-la por mais de
duas ve zes.

É, mais uma vez, pro ce den te su ge rir a ex ten são
do des gra va men to tri bu tá rio a ve í cu los mo vi dos a ga -
so li na e di e sel. Con di ci o nar a re ti ra da do gra va me à
exi gên cia de que o ve í cu lo seja mo vi do a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel tor nou-se des ca bi do, pe los mo ti-
vos já as si na la dos nas Leis nºs 9.660, de 1988, e
10.182, de 2001, con for me res sal ta em sua pro pos ta
o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, re por tan do-se às
di fi cul da des do for ne ci men to re gu lar do pro du to, no -
ta da men te em al gu mas re giões do País, con for me
fun da men tos da ex clu são da re fe ri da obri ga to ri e da-
de, a sa ber:

a) 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 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;

b) os ve í cu los des ti na dos aos por ta do-
res de de fi ciên cia fí si ca;

c) os ve í cu los des ti na dos aos in te gran-
tes de mis sões di plo má ti cas, de re par ti ções
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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 aos fun ci o ná ri os, pe ri tos,
téc ni cos ou con sul to res 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 dos, por acor dos
in ter na ci o na is, ce le bra dos pelo Bra sil.

O mé ri to do pro je to é, pois, in dis cu tí vel. Seu tex to
pode, con tu do, ser aper fe i ço a do. As mo di fi ca ções in se-
ri das na Lei nº 8.989, de 1995, de for ma ex plí ci ta, e as
pro ce di das, de for ma im plí ci ta, tor na ram seu tex to pou-
co trans pa ren te e, até mes mo, con fu so. A pró pria
emen ta ori gi nal não con diz com o seu atu al con te ú do.
A mera subs ti tu i ção, no pró prio tex to, do art. 2º que se
pre ten de al te rar, re ve la-se ina de qua da, pois o dis po si ti-
vo, na re a li da de, tem re per cus sões so bre o art. 1º ci ta-
do, o qual deve, pois, ser adap ta do.

Enten de mos que a re pro du ção in te gral em novo 
tex to é a me lhor ma ne i ra de aten der, si mul ta ne a men-
te, aos se guin tes ob je ti vos:

1º) es co i mar as im pre ci sões e dar
trans pa rên cia e cla re za à nor ma isen ti va;

2º) ob ser var o dis pos to na Lei Com ple-
men tar nº 95, de 1998, es pe ci al men te quan -
to aos pre ce i tos de re da ção le gis la ti va con ti-
dos nos seus arts. 5º, 7º, 9º e 11, II;

3º) in tro du zir as al te ra ções pre ten di das
pelo Au tor, a sa ber:

a) vi gên cia do be ne fí cio por pra zo in-
de ter mi na do;

b) ad mis são de ou tros com bus tí ve is,
além dos de ori gem re no vá vel:

c) gozo do be ne fí cio em ca rá ter con ti-
nu a do e não ape nas por duas ve zes, a cada 
três anos.

III – Voto

Como con clu são, o nos so pa re cer é pela cons ti-
tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, boa téc ni ca le gis la ti va e,
no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 15, de 2002, e pre ju di ci a li da de do PLS 178, de
2001, na for ma do se guin te Subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAE
(Subs ti tu ti vo)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2002

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 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 dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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 qual quer com-
bus tí 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 a 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 nem o au to mó vel à
uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

II – mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos ti tu la res
de au to ri za ção, per mis são ou con ces são para ex plo-
ra ção do ser vi ço de trans por te in di vi du al de pas sa ge-
i ros (táxi), im pe di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati-
vi da de em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í cu lo ad -
qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

III – co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam per mis-
si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de trans por te pú bli co de 
pas sa ge i ros, na ca te go ria de alu guel (táxi), des de
que tais ve í cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

IV – pes so as que, em ra zão de se rem por ta do-
ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos sam di ri gir au to mó-
ve is co muns.

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 I-IP de po -
tên cia bru ta (SAE), não se apli ca aos por ta do res de
de fi ciên cia fí si ca de que tra ta o in ci so IV do ca put
des te ar ti go.

Art. 2º O be ne fi cio de que tra ta o art. 1º po de rá
ser usu fru í do mais de uma vez, des de que de cor ri-
dos, no mí ni mo, três anos da aqui si ção an te ri or.

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 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 da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
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1995, 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, 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 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 9º Re vo gam-se a Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995. e res pec ti vas al te ra ções nela efe tu-
a das pelo art. 29 da Lei nº 9.137 de 5 de de zem bro
de 1996, e pe los arts. 1º e 2º da Lei nº 10.182, de
12 de fe ve re i ro de 2000.
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PARECER Nº 77,  DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre as Su be men das nºs 1 e
2-CAE, apre sen ta das pe ran te a co mis-
são, em tur no su ple men tar, à Emen da nº
1-CAE (Subs ti tu ti vo) ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 15, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Be zer ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Ge ral do Melo

I – Re la tó rio

Em exa me nes ta Co mis são, o pro je to em epí -
gra fe foi apro va do, em 25 de ju nho de 2002, nos
ter mos de subs ti tu ti vo. Du ran te o tur no su ple men-
tar de dis cus são da Emen da CAE/Subs ti tu ti va, fo -
ram apre sen ta das as Emen das nºs 1 e 2, de au to-
ria do no bre Se na dor Edi son Lo bão, com ful cro no
§ 2º do art. 282 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A Emen da nº 1 acres cen ta dis po si ti vo ao art.
1º, es ten den do a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) aos ve í cu los au to mo to-
res, do ta dos de pelo me nos qua tro por tas, com lo -
ta ção mí ni ma de sete e má xi ma de de zes se is pes -
so as aco mo da das em as sen to, quan do ad qui ri dos
por 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 pú bli co al ter na ti-
vo de pas sa ge i ros e que des ti nem o ve í cu lo à uti li-
za ção no re fe ri do ser vi ço.

A Emen da nº 2, de re da ção, adap ta as re mis-
sões fe i tas no pa rá gra fo úni co do art. 1º e no art. 7º do
subs ti tu ti vo à nova re da ção dada ao ca put do art. 1º
pela Emen da nº1.

II – Aná li se das Emen das

A Emen da nº 1 está mu i to bem fun da men ta da
pelo seu ilus tre Au tor. Os ôni bus que ope ram no Sis te-
ma de Trans por te Pú bli co Co le ti vo (STPC) es tão de -
so ne ra dos do IPI, por for ça da alí quo ta O (zero). Os
tá xis que pres tam o Ser vi ço Pú bli co de Trans por te
Indi vi du al de Pas sa ge i ros (SPTIP) são, des de mu i to
tem po, be ne fi ci a dos com a isen ção tem po rá ria do IPI, 

que se tor na rá de fi ni ti va caso o pro je to sob exa me
seja apro va do e san ci o na do.

Entre tan to, os ve í cu los uti li za dos no Ser vi ço de
Trans por te Pú bli co Alter na ti vo (STPA) – “vans”, com -
bis e si mi la res – são tri bu ta dos com alí quo tas re la ti va-
men te al tas. À me di da que o STPA vem se con so li-
dan do como um seg men to in dis pen sá vel no trans por-
te pú bli co ur ba no das gran des e mé di as ci da des bra -
si le i ras, não mais se jus ti fi ca que con ti nue a ter um
tra ta men to tri bu tá rio dis cri mi na tó rio, vis-à-vis ao
STPC e ao SPTIP. Afi nal, o be ne fi cio fis cal pro pos to
pela emen da, a exem plo do con ce di do aos ve í cu los
uti li za dos no STPC e no SPTIP, visa a fa vo re cer não o
pro pri e tá rio, mas a po pu la ção em ge ral, usuá ria do
ser vi ço de trans por te pú bli co.

O fato de a emen da es tar de sa com pa nha da de
es ti ma ti va de re nún cia de re ce i ta fis cal, exi gi da pelo
art. 14 da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal nos ca sos
de am pli a ção de be ne fí cio de na tu re za tri bu tá ria,
não a in va li da. Com efe i to, a per da de re ce i ta e as
me di das de com pen sa ção cor res pon den tes (au-
men to de tri bu ta ção ou can ce la men to de des pe sas
em va lor equi va len te) se rão mais bem ava li a das no
mo men to da vo ta ção fi nal do pro je to pelo Con gres so
Na ci o nal.

III – Voto

Di an te do ex pos to, o voto é pela apro va ção das
Emen das nº 1 e 2 ao PLS nº 15 (Subs ti tu ti vo), de
2002.

Sala da Co mis são, – Car los Be zer ras, Re la-
tor.

Su be men da nº 1 – CAE
à Emen da nº 1 – CAE (subs ti tu ti vo)

Dê-se ao ca put do art. 1º do PLS nº 15 (Subs ti-
tu ti vo), de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos (LPI):

I – os au to mó ve is de pas sa ge i ros de
fa bri ca ção na ci o nal de até 127 HP de po tên-
cia bru ta (SAE), de no mí ni mo qua tro por-
tas, in clu si ve a de aces so ao ba ga ge i ro, mo -
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vi dos a qual quer com bus tí vel, quan do ad-
qui ri dos por:

a) mo to ris tas pro fis si o na is que exer-
çam, com pro va da men te, em ve í cu lo de
sua pro pri e da de a 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 nem o 
au to mó vel à uti li za ção na ca te go ria de alu -
guel (táxi);

b) mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos
ti tu la res de au to ri za ção, per mis são ou con-
ces são para ex plo ra ção do ser vi ço de trans -
por te in di vi du al de pas sa ge i ros (táxi), im pe-
di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati vi da de
em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í-
cu lo ad qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de
alu guel (táxi);

c) co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam
per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de
trans por te pú bli co de pas sa ge i ros, na ca te-
go ria de alu guel (táxi), des de que tais ve í-
cu los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi-
da de;

d) pes so as que, em ra zão de se rem
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos-
sam di ri gir au to mó ve is co muns.

II – os ve í cu los au to mo to res, do ta dos
de pelo me nos qua tro por tas, com lo ta ção
mí ni ma de sete e má xi ma de de zes se is pes -
so as aco mo da das em as sen to, quan do ad-
qui ri dos por 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 pú bli co al ter na ti vo de pas sa ge i-
ros e que des ti nem o ve í cu lo à uti li za ção no
re fe ri do ser vi ço.

Jus ti fi ca ção

A emen da es ten de ao Ser vi ço de Trans por te
Pú bli co Alter na ti vo (STPA), o tra ta men to tri bu tá rio
pre vis to no pre sen te pro je to para o Ser vi ço de Trans -
por te Indi vi du al de Pas sa ge i ros (táxi).

O STPA vem se in cor po ran do, de for ma cres-
cen te, ao Sis te ma de Trans por te Pú bli co Co le ti vo,
mor men te nas re giões me tro po li ta nas, ca pi ta is, gran -

des e mé di as ci da des do País. O STPA tem ca rá ter
com ple men tar ao ser vi ço con ven ci o nal de trans por te
co le ti vo; nor mal men te suas li nhas não con cor rem
nem co in ci dem com as li nhas do ser vi ço con ven ci o-
nal, de ven do a com ple men ta ri da de su prir o trans por-
te con ven ci o nal, onde este se mos tre ina de qua do ao
tra ta men to da de man da, em ter mos eco nô mi co-fi-
nan ce i ros, ge o grá fi cos, tem po ra is ou por seg men tos
di fe ren ci a dos.

Os ve í cu los uti li za dos são as “vans”, as com -
bis e si mi la res, que tan to têm con tri bu í do para de -
sa fo gar o trân si to e au men tar a se gu ran ça e o con -
for to dos pas sa ge i ros. A de man da cres cen te do
mer ca do vem en se jan do sua fa bri ca ção pe las mon -
ta do ras ins ta la das no País, em subs ti tu i ção a im-
por ta ções. Enquan to os ôni bus, usa dos no trans-
por te co le ti vo de pas sa ge i ros, e os tá xis, usa dos no
trans por te in di vi du al, se en con tram de so ne ra dos
de IPI, os ve í cu los em pre ga dos no trans por te pú bli-
co al ter na ti vo são one ra dos com alí quo tas ele va das
des se im pos to.

A emen da que ora sub me to à apre ci a ção dos
meus pa res visa tão-so men te fa zer pre va le cer o prin -
cí pio cons ti tu ci o nal tri bu tá rio da iso no mia: ubi ea dem
le gis ra tio, ibi ea dem le gis dis po si tio (onde há a
mes ma ra zão da lei, aí deve-se apli car a mes ma dis -
po si ção le gal).

Sala da Co mis são, – Edi son Lo bão.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 2 
AO PLS Nº 15 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Su be men da nº 2 – CAE à 
Emen da nº 1 – CAE (Subs ti tu ti vo)

Art. 1º, pa rá gra fo úni co
Subs ti tua-se a ex pres são “in ci so IV” por “alí nea

d do in ci so I”.
Art. 7º
Subs ti tua-se a ex pres são “pe los in ci sos I e II”,

por “pe las alí ne as a e b do in ci so I”.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da ob je ti va adap tar as re mis-
sões fe i tas no pa rá gra fo úni co do art. lº e no art. 7º do
PLS à nova re da ção dada ao ca put do art. 1º pela
Emen da nº de nos sa au to ria.

Sala da Co mis são, – Edi son Lo bão.
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2002

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 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 dá ou tras pro vi dên ci-
as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos

Indus tri a li za dos (IPI):
I – Os au to mó ve is de pas sa ge i ros de fa bri ca ção

na ci o nal de até 127 HP de po tên cia bru ta (SAE), de
no mí ni mo qua tro por tas, in clu si ve a de aces so ao ba -
ga ge i ro, mo vi dos a qual quer com bus tí vel, quan do ad -
qui ri dos por:

a) mo to ris tas pro fis si o na is que exer-
çam, com pro va da men te, em ve í cu lo de sua
pro pri e da de a 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 nem o au to mó vel
à uti li za ção na ca te go ria de alu guel (táxi);

b) mo to ris tas pro fis si o na is au tô no mos
ti tu la res de au to ri za ção, per mis são ou con-
ces são para ex plo ra ção do ser vi ço de trans -
por te in di vi du al de pas sa ge i ros (táxi), im pe-
di dos de con ti nu ar exer cen do essa ati vi da de
em vir tu de de des tru i ção com ple ta, fur to ou
rou bo do ve í cu lo, des de que des ti nem o ve í-
cu lo ad qui ri do à uti li za ção na ca te go ria de
alu guel (táxi);

c) co o pe ra ti vas de tra ba lho que se jam
per mis si o ná ri as ou con ces si o ná ri as de
trans por te pú bli co de pas sa ge i ros, na ca te-
go ria de alu guel (táxi), des de que tais ve í cu-
los se des ti nem à uti li za ção nes sa ati vi da de;

d) pes so as que, em ra zão de se rem
por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca, não pos-
sam di ri gir au to mó ve is co muns.

II – Os ve í cu los au to mo to res, do ta dos de
pelo me nos qua tro por tas, com lo ta ção mí ni ma
de sete e má xi ma de de zes se is pes so as aco mo-
da das em as sen to, quan do ad qui ri dos por 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 pú bli co al ter na ti vo de

pas sa ge i ros e que des ti nem o ve í cu lo à uti li za ção
no re fe ri do ser vi ço.

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 por ta do res de de fi-
ciên cia fí si ca de que tra ta a alí nea d do in ci so I do ca -
put des te ar ti go.

Art. 2º O be ne fí cio de que tra ta o art. 1º po de rá
ser usu fru í do mais de uma vez, des de que de cor ri-
dos, no mí ni mo, três anos da aqui si ção an te ri or.

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 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 da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de
1995, 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 las alí -
ne as a e b do in ci so I do art. lº, 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 Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 9º Re vo gam-se a Lei nº 8.989, de 24 de fe -
ve re i ro de 1995, e res pec ti vas al te ra ções nela efe tu a-
das pelo art. 29 da Lei nº 9.137, de 5 de de zem bro de
1996, e pe los arts. 1º e 2º da Lei nº 10.182, de 12 de
fe ve re i ro de 2000.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO 
ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO.

REQUERIMENTO Nº 232, DE 2002

Exmº. Se nhor Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 258 us que

260 do Re gi men to Inter no, que os Pro je tos de Lei nºs
178 de 2001 e 15 de 2002, de au to ria dos Se na do res
Ante ro Paes de Bar ros e Re nan Ca lhe i ros, res pec ti-
va men te, “que al te ram o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24
de fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi res ta u ra da pela 
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e que dis -
põe so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Espe ci 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”; se -
jam apen sa dos para tra mi ta ção em con jun to em ra-
zão de re gu la rem a mes ma ma té ria.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Ante-
ro Paes de Bar ros.

OF./CAE/37/02

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2002

Exmo. Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Infor mo a Vos sa Exce lên cia que esta Co mis são

apro vou a Emen da nº 1 CE – CAE (subs ti tu ti vo) ofe re-
ci da ao Pro je to de Lei do Se na do nº 15, de 2002, que
“dis põe so bre isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI), para ta xis tas”, e que a re fe ri da
emen da será sub me ti da à tur no su ple men tar de dis -
cus são na pró xi ma re u nião des ta Co mis são.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF./CAE/102

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002.

Exmo. Sr.
Se na dor Ra mez Te bet
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Bra sí lia – DF

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V.Exª que esta Co mis são apro-
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 15, de 2002, que
“Dis põe so bre isen ção do Impos to so bre Pro du tos

Indus tri a li za dos (IPI), para ta xis tas” nos ter mos da
Emen da nº 1 – CAE (subs ti tu ti vo) e de ci diu pela pre ju-
di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 178, de
2001, que “al te ra o ar ti go 1º da Lei nº 8989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi res ta u ra da pela
Lei nº 10182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e 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, em re u nião
re a li za da em 25 de ju nho de 2002.

Aten ci o sa men te,  – Lú cio Alcân ta ra, Pre si dente
da Co mis são d Assun tos Eco nô mi cos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 24. Com pe te à União, aos Esta dos e ao Dis -

tri to Fe de ral le gis lar con cor ren te men te so bre:
I – di re i to tri bu tá rio, fi nan ce i ro, pe ni ten ciá rio,

eco nô mi co e ur ba nís ti co;

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

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

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

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

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

Se ção VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo

Sub se ção I
Dis po si ção Ge ral

Art. 59. O pro ces so le gis la ti vo com pre en de a
ela bo ra ção de:

I – emen das à Cons ti tu i ção;
II – leis com ple men ta res;
III – leis or di ná ri as;
IV – leis de le ga das;
V – me di das pro vi só ri as;
VI – de cre tos le gis la ti vos;
VII – re so lu ções.
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Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar dis po rá so -
bre a ela bo ra ção, re da ção, al te ra ção e con so li da ção
das leis.
....................................................................................

Subseção III
Das Leis

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na 
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

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

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

II – ins ti tu ir tra ta men to de si gual en tre con tri bu in-
tes que se en con trem em si tu a ção equi va len te, pro i bi-
da qual quer dis tin ção em ra zão de ocu pa ção pro fis si-
o nal ou fun ção por eles exer ci da, in de pen den te men te
da de no mi na ção ju rí di ca dos ren di men tos, tí tu los ou
di re i tos;

(*) 6º
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 3, de 17-3-93:
§ 6º  Qu al quer sub sí dio ou isen ção, re du ção de

base de cál cu lo, con ces são de cré di to pre su mi do,
anis tia ou re mis são, re la ti vas a im pos tos, ta xas ou
con tri bu i ções, só po de rá ser con ce di do me di an te lei
es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal, que re gu le
ex clu si va men te as ma té ri as aci ma e nu me ra das ou o
cor res pon den te tri bu to ou con tri bu i ção, sem pre ju í zo
do dis pos to no ar ti go 155, § 2º, XII, g.

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

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

ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za;
IV – pro du tos in dus tri a li za dos;
V – ope ra ções de cré di to, câm bio e se gu ro, ou

re la ti vas a tí tu los ou va lo res mo bi liá ri os;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – gran des for tu nas, nos ter mos de lei com -

ple men tar.

§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten di das
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alí quo tas dos im pos tos enu me ra dos nos in ci sos I,
II, IV e V.
....................................................................................

Seção II
Dos Orça men tos

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.

....................................................................................
§ 6º O pro je to de lei or ça men tá ria será acom pa-

nha do de de mons tra ti vo re gi o na li za do do efe i to, so-
bre as re ce i tas e des pe sas, de cor ren te de isen ções,
anis ti as, re mis sões, sub sí di os e be ne fí ci os de na tu re-
za fi nan ce i ra, tri bu tá ria e cre di tí cia.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
Art. 5º A emen ta será gra fa da por meio de ca rac-

te res que a re al cem e ex pli ci ta rá, de modo con ci so e
sob a for ma de tí tu lo, o ob je to da lei.
....................................................................................

Art. 7º O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob je-
to da lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser va-
dos os se guin tes prin cí pi os:

I – ex ce tu a das as co di fi ca ções, cada lei tra ta rá
de um úni co ob je to;

II – a lei não con te rá ma té ria es tra nha a seu ob -
je to ou a este não vin cu la da por afi ni da de, per ti nên cia
ou co ne xão;

III – o âm bi to de apli ca ção da lei será es ta be le-
ci do de for ma tão es pe cí fi ca quan to o pos si bi li te o
co nhe ci men to téc ni co ou ci en tí fi co da área res pec-
ti va;

IV – o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli-
na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub se-
qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si de ra da
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bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres-
sa.

Art. 9º A cláu su la de re vo ga ção de ve rá enu me-
rar, ex pres sa men te, as leis ou dis po si ções le ga is re-
vo ga das. (Re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº
107, de 26-4-2001 )

Pa rá gra fo úni co. (in clu í do pela Lei Com ple men-
tar nº 107, de 26-4-2001) (VETADO)

....................................................................................
Art. 11. As dis po si ções nor ma ti vas se rão re di gi-

das com cla re za, pre ci são e or dem ló gi ca, ob ser va-
das, para esse pro pó si to, as se guin tes nor mas:
....................................................................................

II – para a ob ten ção de pre ci são:
a) ar ti cu lar a lin gua gem, téc ni ca ou co mum, de

modo a en se jar per fe i ta com pre en são do ob je ti vo da
lei e a per mi tir que seu tex to evi den cie com cla re za o
con te ú do e o al can ce que o le gis la dor pre ten de dar à
nor ma;

b) ex pres sar a idéia, quan do re pe ti da no tex to,
por meio das mes mas pa la vras, evi tan do o em pre-
go de si no ní mia com pro pó si to me ra men te es ti lís ti-
co;

c) evi tar o em pre go de ex pres são ou pa la vra
que con fi ra du plo sen ti do ao tex to;

d) es co lher ter mos que te nham o mes mo sen ti-
do e sig ni fi ca do na ma i or par te do ter ri tó rio na ci o nal,
evi tan do o uso de ex pres sões lo ca is ou re gi o na is;

e) usar ape nas si glas con sa gra das pelo uso, ob -
ser va do o prin cí pio de que a pri me i ra re fe rên cia no
tex to seja acom pa nha da de ex pli ci ta ção de seu sig ni-
fi ca do;

f) gra far por ex ten so qua is quer re fe rên ci as a nú -
me ros e per cen tu a is, ex ce to data, nú me ro de lei e nos 
ca sos em que hou ver pre ju í zo para a com pre en são
do tex to; (Re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº
107, de 26-4-2001)

g) in di car, ex pres sa men te, o dis po si ti vo ob je to
de re mis são, em vez de usar as ex pres sões “an te ri-
or”, “se guin te” ou equi va len tes; (Alí nea in clu í da pela
Lei Com ple men tar nº 107, de 26-4-2001)

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

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.

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

Se ção III
Da Lei Orça men tá ria Anu al

Art. 5º o pro je to de lei or ça men tá ria anu al, ela -
bo ra do de for ma com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al,
com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as e com as nor -
mas des ta Lei Com ple men tar:
....................................................................................

II – será acom pa nha do do do cu men to a que se
re fe re o § 6º do art 165 da Cons ti tu i ção, bem como
das me di das de com pen sa ção a re nún ci as de re ce i ta
e ao au men to de des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter
con ti nu a do;
....................................................................................

Art. 12. As pre vi sões de re ce i ta ob ser va rão as
nor mas téc ni cas e le ga is, con si de ra rão os efe i tos das
al te ra ções na le gis la ção, da va ri a ção do ín di ce de
pre ços, do cres ci men to eco nô mi co ou de qual quer
ou tro fa tor re le van te e se rão acom pa nha das de de-
mons tra ti vo de sua evo lu ção nos úl ti mos três anos, da
pro je ção para os dois se guin tes àque le a que se re fe-
ri rem, e da me to do lo gia de cál cu lo e pre mis sas uti li-
za das.
....................................................................................

Seção II
Da Re nún cia de Re ce i ta

Art. 14. A con ces são ou am pli a ção de in cen ti vo
ou be ne fí cio de na tu re za tri bu ta ria da qual de cor ra re -
nún cia de re ce i ta de ve rá es tar acom pa nha da de es ti-
ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan ce i ro no exer cí-
cio em que deva ini ci ar sua vi gên cia e nos dois se-
guin tes, aten der ao dis pos to na lei de di re tri zes or ça-
men tá ri as e a pelo me nos uma das se guin tes con di-
ções:

I – de mons tra ção pelo pro po nen te de que a re -
nún cia foi con si de ra da na es ti ma ti va de re ce i ta da lei
or ça men tá ria, na for ma do art. 12, e de que não afe ta-
rá as me tas de re sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo
pró prio da lei de di re tri zes or ça men tá ri as;

II – es tar acom pa nha da de me di das de com pen-
sa ção, no pe río do men ci o na do no ca put, por meio do
au men to de re ce i ta, pro ve ni en te da ele va ção de alí -
quo tas, am pli a ção da base de cál cu lo, ma jo ra ção ou
cri a ção de tri bu to ou con tri bu i ção.

§ 1º A re nún cia com pre en de anis tia, re mis são,
sub sí dio, cré di to pre su mi do, con ces são de isen ção
em ca rá ter não ge ral, al te ra ção de alí quo ta ou mo di fi-
ca ção de base de cál cu lo que im pli que re du ção dis -
cri mi na da de tri bu tos ou con tri bu i ções, e ou tros be ne-
fí ci os que cor res pon dam a tra ta men to di fe ren ci a do.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 107,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

Alte ra a Lei Com ple men tar nº 95, de
26 de fe ve re i ro de 1998.

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

LEI Nº 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI na aqui si-
ção de au to mó ve is para uti li za ção no
trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros,
bem como por pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca e aos des ti na dos ao
trans por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca.
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal (de cre ta

e eu pro mul go, nos se guin tes ter mos do ar ti go 66 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, a se guin te par te ve ta da da Lei
nº 8.199, de 28 de ju nho de 1991:
....................................................................................

“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.”

Fer nan do Col lor – Pre si den te da Re pú bli ca.
....................................................................................

LEI Nº 8.843, DE 10 DE JANEIRO DE 1994

Re vi go ra a Lei nº 8.199, de 1991.

O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º É re vi go ra da até 31 de de zem bro de 1994 

a Lei nº 8.199, de 28 de ju nho de 1991.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-

rio.
Bra sí lia, 10 de ja ne i ro de 1994; 173º da Inde-

pen dên cia e 106º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO
– Fer nan do Hen ri que Car do so.
....................................................................................

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.

....................................................................................
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. (Re da ção dada pela Lei nº 9.317, de
5-12-1996) (Vide Me di da Pro vi só ria nº 75, de
24-10-2002)
....................................................................................

LEI Nº 9.144, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995

Pror ro ga a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que 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 dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o re gi me tri bu tá rio
das mi cro em pre sas e das em pre sas de
pe que no por te, ins ti tui o Sis te ma Inte gra-
do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri-
bu i ções das Mi cro em pre sas e das
Empre sas de Pe que no Por te – SIMPLES
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Seção III
Do Con se lho De li be ra ti vo do Sebrae

....................................................................................
Art. 29. O in ci so I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº

8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ................................................................
I – mo to ris tas pro fis si o na is que exer çam,

com pro va da men te, em ve í cu lo de sua pro pri e da de
ati vi da de de con du tor au tô no mo de pas sa ge i ros,
na con di ção de ti tu lar de au to ri za ção, per mis são
ou con ces são do Po der Pú bli co e que des ti nam o
au to mó vel à uti li za ção na ca te go ria de alu guel
(táxi);
....................................................................................
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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.”
....................................................................................

LEI Nº 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998

Dis põe so bre a subs ti tu i ção gra du al
da fro ta ofi ci al de ve í cu los e dá ou tras
pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Res ta u ra a vi gên cia da Lei nº 8.989,
de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe
so bre a isen ção do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos (IPI) na aqui si ção de
au to mó ve is des ti na dos ao trans por te au -
tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de por -
ta do res de de fi ciên cia fí si ca, re duz o im -
pos to de im por ta ção para os pro du tos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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 12 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 E 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:
....................................................................................

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)
....................................................................................

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

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

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

CAPÍTULO VII
Das Dis po si ções so bre Alte ra çõe

 na Le gis la ção Tri bu ta ria

Art. 63. O pro je to de lei ou me di da pro vi só ria que 
con ce da ou am plie in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za
tri bu tá ria só será apro va da ou edi ta da se aten di das
as exi gên ci as do art. 14 da Lei Com ple men tar nº 101.
de 2000.

§ 1º Apli cam-se à lei ou me di da pro vi só ria que
con ce da ou am plie in cen ti vo ou be ne fí cio de na tu re za
fi nan ce i ra as mes mas exi gên ci as re fe ri das no ca put,
po den do a com pen sa ção, al ter na ti va men te, dar-se
me di an te o can ce la men to, pelo mes mo pe río do, de
des pe sas em va lor equi va len te.

§ 2º O Po der Exe cu ti vo ofe re ce rá, quan do so li ci-
ta do por de li be ra ção do Ple ná rio de ór gão co le gi a do
do Po der Le gis la ti vo, no pra zo má xi mo de no ven ta
dias, a es ti ma ti va de re nún cia de re ce i ta ou sub sí di os
téc ni cos para re a li zá-la.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.944,
DE 15 DE JUNHO DE 1982

Con ce de isen ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos para tá xis com 
mo tor a ál co ol.

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

AVISO

 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 27, de 2003, de 30 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi-
nhan do có pia do Acór dão nº 41, de 2003, bem como
dos res pec ti vos re la tó rio e voto que o fun da men tam,
em aten di men to ao Re que ri men to nº 259, de 1998,
do Se na dor José Edu ar do Du tra.

As in for ma ções fo ram ane xa das ao
pro ces sa do do re fe ri do Re que ri men to e do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 131, de
1997.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.
O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo vol ta

à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
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da nia e, pos te ri or men te, vai à Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal)

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, ofí ci os 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:

OF/CAE/43/02

Bra sí lia, 7 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no, co mu ni co a V. Exª que esta Co mis são apro-
vou o Pro je to de Lei do Se na do nº 15, de 2002, que
“Dis põe so bre isen ção do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos (IPI), para ta xis tas” nos ter mos da
Emen da nº 1 – CAE (Subs ti tu ti vo) e de ci diu pela pre -
ju di ci a li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 178, de
2001, que “al te ra o ar ti go 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, cuja vi gên cia foi res ta u ra da pela
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e 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,
em re u nião re a li za da em 25 de ju nho de 2002.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF. CAE Nº 60/2002

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são re je i tou o Pro je to de Lei do Se na do nº
25, de 2000, que “Alte ra a Lei nº 8.692, de 28 de ju lho
de 1993, e dá ou tras pro vi dên ci as. (Dis põe so bre o
Sis te ma Fi nan ce i ro da Ha bi ta ção)”, em re u nião re a li-
za da na pre sen te data.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

OF. CAE Nº 61/2002

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do Arti go 91 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, co mu ni co a V. Exª que
esta Co mis são apro vou, em re u nião re a li za da na pre -
sen te data, o Pro je to de Lei do Se na do nº 53, de
2001, que “Mo di fi ca o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº

9.424, de 24 de de zem bro de 1996, e o art. 20 da Lei
nº 9.766, de 18 de de zem bro de 1998, que dis põem
so bre o sa lá rio-edu ca ção”.

Aten ci o sa men te, – Lú cio Alcân ta ra, Pre si den-
te da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Ofí cio nº 179/02–PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 11 de de zem bro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em re u nião or di ná ria re a li za da nes ta
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 261, de 1999, de au to ria
do Se na dor Ro meu Tuma, que “Alte ra o De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal e
a Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu-
ção Pe nal, a fim de mo di fi car os cri té ri os de sus pen-
são con di ci o nal da pena”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, – Ber nar do Ca bral, Pre si den te
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art. 
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o
pra zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur-
sos, por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para
que os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 261, de
1999; 25, de 2000; 53, de 2001, e 15, de 2002 (tra -
mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na-
do nº 178, de 2001), cu jos pa re ce res fo ram li dos an -
te ri or men te, se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 56, DE 2003 

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro da Sa ú de, so bre me di das de pre -
ven ção e com ba te ao ví rus HPV.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma-
ções ao Ex mo. Sr. Mi nis tro da Sa ú de, quan to às me di-
das em exe cu ção e em pro je to para o en fren ta men to
do ví rus HPV no País, es cla re cen do o nú me ro de pes -
so as aten di das, lo ca is de aten di men to, bem como se
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há pla nos para va ci na ção con tra o ví rus, trans mi ti do
pelo sexo e que pode ca u sar cân cer.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das têm o ob je ti vo de 
es cla re cer as me di das que es tão sen do apli ca das
pelo sis te ma de sa ú de bra si le i ro, com vis tas ao en-
fren ta men to do ví rus HPV, bem como da dos es ta tís ti-
cos a res pe i to.

Sala das ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa, para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 57, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, so bre re-
nún cia fis cal.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216. I, do Re gi men to Inter no,
Re que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for-
ma ções ao Sr. Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, in di-
can do to das as en ti da des be ne fi ci a das por re nún cia
fis cal con ce di da pela Pre vi dên cia.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções aqui re que ri das des ti nam-se a
aná li ses so bre a di men são al can ça da no País pela re-
nún cia fis cal con fe ri da pela Pre vi dên cia a en ti da des fi lan-
tró pi cas e a ou tras as so ci a ções, clu bes etc. A so li ci ta ção
en qua dra-se na com pe tên cia do Con gres so Na ci o nal, de 
fis ca li za ção e con tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 58, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, so -
bre re for ma agrá ria na fa i xa de fron te i ra.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re que i-
ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma ções
ao Ex mo. Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to Agrá rio, so -
bre a exis tên cia de pro je tos para im plan ta ção de re for-
ma agrá ria na fa i xa de fron te i ra, es cla re cen do:

1 – Pla nos ob je ti vos para o biê nio
2003/2004;

2 – Lo ca is e da dos re la ti vos ao efe ti vo
iní cio des ses pro je tos.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das têm o ob je ti vo de 
es cla re cer qua is os pla nos pre ten di dos para es ses
as sen ta men tos e, as sim, per mi tir ao Con gres so Na ci-
o nal ade qua do de sem pe nho da fis ca li za ção, con tro le
e acom pa nha men to das ações pro gra ma das.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Arthur Virgílio, Lí der do PSDB.

(À mesa para de ci são)

REQUERIMENTO Nº 59, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro Extra or di ná rio da Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome, so bre o nú-
me ro de be ne fi ciá ri os do Pro gra ma Fome 
Zero.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma-
ções ao Ex mo. Sr. Mi nis tro Extra or di ná rio da Se gu-
ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, es cla re cen do o
nú me ro de ci da dãos bra si le i ros ca ren tes vi su a li za dos
pelo cha ma do Pro gra ma Fome Zero.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das têm o ob je ti vo de 
es cla re cer as pre vi sões ofi ci a is so bre o to tal de pes -
so as ca ren tes vi su a li za das pelo cha ma do Pro gra ma
Fome Zero e, as sim, per mi tir ao Con gres so Na ci o nal
ade qua do de sem pe nho da fis ca li za ção, con tro le e
acom pa nha men to das ações pro gra ma das.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. –
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 60, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmo. Sr.
Mi nis tro Extra or di ná rio da Se gu ran ça Ali -
men tar e Com ba te à Fome, so bre exi gên-
ci as fis ca is pelo Pro gra ma Fome Zero.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma-
ções ao Ex mo. Sr. Mi nis tro Extra or di ná rio da Se gu-
ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, so bre a ve ra ci da-
de de de nún ci as ve i cu la das pelo Se na dor Edu ar do
Su plicy, se gun do as qua is se ri am exi gi das no tas fis -
ca is dos be ne fi ciá ri os do cha ma do Pro gra ma Fome
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Zero, para com pro va ção dos gas tos com a aqui si ção
de gê ne ros ali men tí ci os.

Jus ti fi ca ção

As in for ma ções ora so li ci ta das têm o ob je ti vo de
es cla re cer se pro ce dem as de nún ci as de que os be ne fi-
ciá ri os do cha ma do Pro gra ma Fome Zero es ta ri am sen -
do obri ga dos a apre sen tar no tas fis ca is que com pro vem
a com pra de ali men tos com o di nhe i ro re ce bi do.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 61, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos dos ar ti gos 215, I, a e 216, do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci to re que rer
in for ma ções ao Exmo. Se nhor Mi nis tro de Esta do do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, Luiz
Fer nan do Fur lan, so bre as con di ções de fi nan ci a-
men to, cro no gra ma de de sem bol so, con tra par ti da
aos va lo res fi nan ci a dos, con di ções de pa ga men to, ju -
ros, pra zos, ca rên cia e com pen sa ções do em prés ti-
mo con ce di do pelo Ban co Na ci o nal de De sen vol vi-
men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES, à Com pa nhia
Ford, ins ta la da no Esta do da Ba hia.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Mar ce lo Cri vel la.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 62, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, com bi na do com o

art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e com os
arts. 215 a 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, re que i ro seja en ca mi nha do ao Mi nis tro de
Esta do da De fe sa pe di do de for ne ci men to de có pia
do Pro je to de Ampli a ção do Ae ro por to de Vi tó ria,
acom pa nha da das in for ma ções e es tu dos téc ni cos
re a li za dos.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to fun da men ta-se no dis -
pos to no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
pre vê a pos si bi li da de de a Mesa do Se na do Fe de ral
en ca mi nhar pe di dos de in for ma ção a Mi nis tros de
Esta do, com bi na do com o in ci so X do art. 49 da mes -
ma Cons ti tu i ção, que de cla ra ser da com pe tên cia ex -
clu si va do Con gres so Na ci o nal, fis ca li zar e con tro lar,
di re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas, os atos
do Po der Exe cu ti vo. O re que ri men to ob je ti va, pri o ri ta-

ri a men te, a ob ten ção de do cu men tos e in for ma ções
que me per mi tam dar ade qua do an da men to à ati vi da-
de par la men tar de fis ca li za ção e con tro le dos in ves ti-
men tos da União no Esta do do Espí ri to San to.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Mag no Mal ta.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 63, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Exmº Sr. Mi -
nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or so bre no me a ções
para ór gãos da es tru tu ra in ter na da pas -
ta.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma-
ções ao Sr. Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e
Co mér cio Exte ri or so bre as ra zões da de mo ra na es -
co lha e no me a ção de di ri gen tes de Se cre ta ri as, es pe-
ci al men te as de Co mér cio Exte ri or e de De sen vol vi-
men to da Pro du ção.

Jus ti fi ca ção

A Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or e a de De-
sen vol vi men to da Pro du ção são dois ór gãos es sen ci-
a is para o bom fun ci o na men to e o êxi to das mis sões
da com pe tên cia do Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio. Não obs tan te, seus ti tu la res
ain da não fo ram de sig na dos, se gun do afir ma ções do
pró prio ti tu lar da pas ta. Den tro das atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, como ór gão fis ca li za dor, as in -
for ma ções ora so li ci ta das são ple na men te jus ti fi ca-
das.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 64, DE 2003

So li ci ta Infor ma ções ao Exmº Sr. Mi -
nis tro da Fa zen da, quan to a re du ção do
ICMS in ci den te so bre pro du tos da ces ta
bá si ca.

Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e no art. 216, I, do Re gi men to Inter no, re -
que i ro que, ou vi da a Mesa, se jam so li ci ta das in for ma-
ções ao Exmº Sr. Mi nis tro da Fa zen da, so bre pre ten-
di da re du ção do Impos to de Cir cu la ção de Mer ca do ri-
as e Ser vi ços – ICMS, que in ci de so bre os ali men tos
com po nen tes da ces ta bá si ca, es cla re cen do se há
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pla nos ime di a tos para esse fim e, em caso po si ti vo,
como será fe i ta a re du ção do im pos to.

Jus ti fi ca ção

A so li ci ta ção ora for mu la da deve-se a anún ci os
de es tu dos des ti na dos a re du zir o Impos to de Cir cu la-
ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços. São in for ma ções úte -
is para o exer cí cio da prer ro ga ti va fis ca li za do ra e de
con tro le, as se gu ra da ao Con gres so Na ci o nal pela
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Ses sões, 27 de ja ne i ro de 2003. –
Artur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(Á mesa, para de ci são)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os re-
que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, pro je to de lei 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:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 43, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu-
ir pro gra ma na ci o nal de prá ti ca des por ti-
va para a pre ven ção da vi o lên cia e do
uso das dro gas.

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 ins ti-

tu ir pro gra ma de prá ti ca des por ti va para a pre ven ção
da vi o lên cia e do uso das dro gas.

§ 1º O pro gra ma re fe ri do no ca put des ti na-se a
fo men tar pro je tos des por ti vos que be ne fi ci em cri an-
ças e ado les cen tes mo ra do res das co mu ni da des si tu-
a das em áre as com alto ín di ce de vi o lên cia.

§ 2º O pro gra ma de ve rá ope rar den tro das mo -
da li da des dos pro gra mas des por ti vos fi nan ci a dos
pelo Go ver no Fe de ral e par ce ri as.

Art. 2º Cabe ao Po der Exe cu ti vo es ta be le cer cri -
té ri os de se le ção das co mu ni da des be ne fi ci a das,
nor mas e me i os de apo io téc ni co, ge ren ci al e cre di tí-
cio do pro gra ma.

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

Jus ti fi ca ção

Com o ob je ti vo de pro mo ver a in clu são so ci al da 
cri an ça e do ado les cen te, esta pro pos ta dis põe so bre
a au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo de ins ti tu ir pro gra-
ma de prá ti ca de des por tos a fim de evi tar que o jo-

vem se ini cie no trá fi co de dro gas, na vi o lên cia das
gan gues e na mar gi na li da de.

Atu al men te, a de sa gre ga ção fa mi li ar e, mu i tas
ve zes, as di fi cul da des fi nan ce i ras po dem tor nar a cri -
an ça e o ado les cen te des mo ti va do. Ade ma is, per ce-
be-se que o ócio do ado les cen te da pe ri fe ria não é
bom com pa nhe i ro e pa re ce ser um con vi te à mar gi na-
li da de.

Sabe-se que um dos an se i os da alma do ser hu -
ma no é ser re co nhe ci do.Vê-se que tem sta tus na fa -
ve la aque le ado les cen te que ser ve ao trá fi co de dro -
gas. De fato, o que ele bus ca é o re co nhe ci men to. Ao
pra ti car es por tes, é dada à cri an ça e ao ado les cen te
a ex pec ta ti va de me lho rar a qua li da de de sua vida e a
de seus fa mi li a res e, so bre tu do, a opor tu ni da de de
ser re co nhe ci do. De fato, a ele é ofe re ci da a opor tu ni-
da de da mu dan ça de pa ra dig ma.

Nas fa mí li as ca ren tes, são mu i to fre qüen tes
frus tra ções, res sen ti men tos, pro ble mas de or ga ni-
za ção so ci al, rup tu ra de equi lí brio, va lo res em con -
fli to, que são tra ços ca rac te rís ti cos do es ta do de
ano mia. E a au sên cia das con di ções ne ces sá ri as
para o ho mem se re a li zar e al can çar a fe li ci da de. É
a ques tão do “ser é ser re co nhe ci do”. Esse es ta do
de ano mia ca u sa tam bém sen sa ção de des pres tí-
gio, ba i xa auto-es ti ma, des mo ti va ção, fal ta de pers -
pec ti va, atri tos, de ses tí mu lo, me nor de di ca ção e di -
mi nu i ção da cri a ti vi da de. Assim sen do, o ado les-
cen te anô mi co pode tor nar-se vi o len to ou vi ci ar-se
em dro gas.

Para con ter esse qua dro ad ver so, a ma gia do
so nho re ve la-se como um ins tru men to po de ro so para
ex tra ir a for ça in fi ni ta da alma do ado les cen te. Des se
modo, o ide al de tor nar-se um gran de atle ta ou de me -
lho rar o seu de sem pe nho des por ti vo pode des per tar
nele a for ça vi tal ne ces sá ria para a con cre ti za ção do
seu so nho.

Me re ce des ta que, den tre ou tros exem plos
bem-su ce di dos, a Fun da ção Gol de Le tra (man ti da
pe los jo ga do res Raí e Le o nar do), que de sen vol ve
pro gra mas como o Vi ran do o Jogo, e be ne fi cia cri an-
ças e ado les cen tes de 7 a 14 anos. Ri val do, Ro nal do,
Ro má rio e ou tros atle tas tam bém pa tro ci nam pro je tos
e ins ti tu i ções com essa fi na li da de.

Um ou tro exem plo, o Pro gra ma Abrin do Espa -
ços, que pre vê a aber tu ra das es co las pú bli cas aos
alu nos nos fins de se ma na, tan to no Esta do do Rio de
Ja ne i ro como em Per nam bu co, re du ziu os ín di ces de
vi o lên cia em até 60%, se gun do a Orga ni za ção das
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Na ções Uni das para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu-
ra (Unes co). Para al can çar re du ção tão sig ni fi ca ti va, a 
es tra té gia foi a se le ção das es co las lo ca li za das em
áre as de ma i or vi o lên cia. Fo ram ofe re ci dos a jo vens
ca ren tes, sem op ção de la zer, cur sos de te a tro, fu te-
bol, ca po e i ra, dan ça, ar tes e au las de re for ço. Os cus -
tos são ba i xos. Cada jo vem aten di do cus ta en tre
R$1,00 e R$2,00 por mês. No Rio, o cus to é de
R$2,00, por que as es co las ofe re cem me ren da. Em
Per nam bu co, como não há me ren da, os cus tos caem
para R$1,00.

Imbu í dos des se es pí ri to, en ten de mos ser ur-
gen te a ado ção de me di das le gis la ti vas que pos sam
con tri bu ir para re ti rar as cri an ças e os ado les cen tes
des se es ta do de ano mia.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com o
apo io dos ilus tres pa res para a apro va ção des te pro -
je to de lei, por quan to a prá ti ca des por ti va é um meio
efi caz para res ga tar a auto-es ti ma da cri an ça e do
ado les cen te.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Mag no Mal ta.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à
úl ti ma a de ci são ter mi na ti va).

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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 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:

OFÍCIO
DO  MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Nº 1, de 10 de ja ne i ro úl ti mo, en ca mi nhan do as
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 540,
de 2002, de ini ci a ti va da Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As in-
for ma ções fo ram ane xa das ao pro ces sa do do re fe ri-
do Re que ri men to, que vai à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

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 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:

PS-GSE/4/03

 Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, para os de vi dos

fins, que o Pro je to de Lei Com ple men tar nº 347, de
2002 (nº 128/02 – Com ple men tar no Se na do Fe de-
ral), o qual “Alte ra dis po si ti vos da Lei Com ple men tar
nº 87, de 13 de se tem bro de 1996, que dis põe so bre o 
im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope -
ra ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri as e so bre
pres ta ções de ser vi ços de trans por te in te res ta du al e
in ter mu ni ci pal e de co mu ni ca ção, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.”, foi san ci o na do pelo Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, con ver ten do-se na Lei
Com ple men tar nº 114, de 16 de de zem bro de 2002.

Na opor tu ni da de, en ca mi nho a essa Casa uma
via dos au tó gra fos do re fe ri do pro je to, bem como o
tex to da Lei em que o mes mo foi con ver ti do.

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.

PS-GSE/5/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, para os de vi dos

fins, que o Pro je to de Lei nº 5.302, de 2001 (nº 105/01
no Se na do Fe de ral) , o qual “Alte ra o pa rá gra fo úni co
do art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
que ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga.”, foi san ci o na do
pelo Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca, con ver ten do-se na Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002.

Na opor tu ni da de, en ca mi nho a essa Casa uma
via dos au tó gra fos do re fe ri do pro je to, bem como o
tex to da lei em que o mes mo foi con ver ti do.

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.

PS-GSE/6/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Se cre tá rio,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia, para os de vi dos

fins, que o Pro je to de Lei nº 5.565, de 2001 (nº 187/01
no Se na do Fe de ral) , o qual “De no mi na ‘Bar ra gem
Pa dre Cí ce ro’ a Bar ra gem do Cas ta nhão, no Esta do
do Ce a rá.”, foi san ci o na do pelo Exce len tís si mo Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca, con ver ten do–se na Lei 
nº 10.596, de 11 de de zem bro de 2002.
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Na opor tu ni da de, en ca mi nho a essa Casa unia
via dos au tó gra fos do re fe ri do pro je to, bem como o
tex to da Lei em que o mes mo foi con ver ti do.

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.

OS–GSE/7/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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, de acor do
com o § 4º do art. 164 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, a Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de ci-
diu pelo ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 3.902/97,
do Se na do Fe de ral (PLS nº 31/97, na ori gem), que
“Au to ri za a in clu são do Ban co Me ri di o nal do Bra sil
S.A como par ti ci pa ção bra si le i ra na es tru tu ra de or ga-
ni za ção do Ban co do Mer co sul”.

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.

PS-GSE/8/03

Bra sí lia, 25 de fe ve re i ro 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, de acor do
com o ar ti go 133 do Re gi men to Inter no des ta Casa, a
Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos de ter mi nou o
ar qui va men to do Pro je to de Lei nº 4.216/01, do Se na-
do Fe de ral (PLS nº 460/99, na ori gem), que “Alte ra o
art. 20 do De cre to-Lei nº 73, de 21 de no vem bro de
1966, que dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de Se gu-
ros Pri va dos, re gu la as ope ra ções de se gu ros e res -
se gu ros e dá ou tras pro vi dên ci as, para in clu ir en tre os 
se gu ros obri ga tó ri os o se gu ro de ga ran tia das obri ga-
ções das ad mi nis tra do ras de con sór ci os”.

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 (Ro meu Tuma) – Os ofí ci-
os li dos vão 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 Serys Slhes sa ren ko.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 12/2003

Bra sí lia, 8 de fe ve re i ro 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 o Gru po Bra si le i ro da Asso ci a ção Inter par la men-

tar de Tu ris mo ele geu, para o pe río do 2003-2007, sua
nova Co mis são Exe cu ti va, fi can do as sim cons ti tu í da:

Pre si den te Se na dor EFRAIM MORAIS

1º Vice-Pre si den te De pu ta do ROBSON TUMA

2º Vice-Pre si den te De pu ta do JONIVAL LUCAS

1º Se cre tá rio Se na dor HERÁCLITO FORTES

2º Se cre tá rio De pu ta do PAULO LIMA

Te sou re i ro De pu ta do ALEXANDRE SANTOS

Mem bros Per ma nen tes
do Con se lho

Se na dor EDISON LOBÃO
De pu ta do ATILA LINS
De pu ta do RICARDO IZAR

Su plen te dos Mem bros
Per ma nen tes

De pu ta do PAULO DELGADO

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção. –
Efra im Mo ra is, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, Men sa gens do Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca que se rão li das pela Srª 1ª Se cre tá ria
em exer cí cio, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.

São li das as se guin tes:

MENSAGEM Nº 58, DE 2003
(Nº56/2003, 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,
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, e no art. 57 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 José Ma u rí cio de Fi gue i re do Bus -
ta ni, 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 Re i no Uni do da
Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te.

Os mé ri tos do Emba i xa dor José Ma u rí cio de Fi -
gue i re do Bus ta ni, 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 fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va, Pre si den te.
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EM Nº  63/DP/ARC/MRE/APES

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro 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 12 de ou tu bro de 1986, bem como no
art. 57, do Ane xo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de ou tu-
bro de 2001, sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce -
lên cia a ane xa mi nu ta de Men sa gem ao Se na do Fe -
de ral des ti na da à in di ca ção do Se nhor José Ma u rí cio
de Fi gue i re do Bus ta ni, 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 Re i no Uni do
da Grã-Bre ta nha e Irlan da do Nor te.

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
José Ma u rí cio de Fi gue i re do Bus ta ni, que, jun ta men-
te com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de  seus ilus tres mem -
bros.

Res pe i to sa men te, – Cel so Luiz Nu nes Amo-
rim, Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

REINO UNIDO

Infor ma ções ge ra is

Sistema Político e de Governo

Sistema Político

O Re i no Uni do é uma de mo cra cia par la men tar
que tem como Che fe de Esta do um mo nar ca cons ti-
tu ci o nal, a Ra i nha Eli za beth II. Ao con trá rio de ou-
tras de mo cra ci as par la men ta res, o país não pos sui
Cons ti tu i ção es cri ta que es ta be le ça os di re i tos e
obri ga ções de go ver nan tes e go ver na dos. O Re i no
Uni do é go ver na do de acor do com leis apro va das no 

Par la men to, com de ci sões to ma das nas al tas cor tes
ju di ci a is e com a tra di ção, o que equi va le a uma
com bi na ção de leis e con ven ções. Con ven ções são
nor mas e prá ti cas que não são le gal men te im pos-
tas, con si de ra das vi ta is para o fun ci o na men to do
Go ver no.

Monarquia
A mo nar quia pode ser con si de ra da a ins ti tu i ção

prin ci pal para a ma nu ten ção da es ta bi li da de po lí ti ca
bri tâ ni ca. Sua con ti nu i da de foi in ter rom pi da uma úni -
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ca vez (du ran te o go ver no re pu bli ca no do pe río do de
1649 a 1660) em mais de mil anos. A Ra i nha não ape -
nas é Che fe de Esta do, mas tam bém per so ni fi ca im -
por tan te sím bo lo da uni da de na ci o nal. Seu tí tu lo ofi ci-
al é: “Eli za beth II, Ra i nha, Che fe da Com mon we alth,
De fen so ra da Fé, pela Gra ça de Deus, do Re i no Uni -
do da Grã-Bre ta nha e da Irlan da do Nor te e de seus
ou tros Re i nos e Ter ri tó ri os”. Pela lei, a Ra i nha é o
Che fe do Exe cu ti vo, par te in te gran te do Le gis la ti vo,
Che fe do Ju di ciá rio, Co man dan te-Che fe de to das as
For ças Arma das da Co roa e ‘Su pre mo Go ver nan te’
da Igre ja Angli ca na. Como re sul ta do de um lon go pro -
ces so de evo lu ção, du ran te o qual o Po der ab so lu to
da Mo nar quia foi pro gres si va men te re du zi do, a Co roa
é im par ci al em ques tões po lí ti cas e atos da al ça da de
seus mi nis tros.

Par la men to

O Par la men to com pre en de a Câ ma ra dos Co-
muns, a Câ ma ra dos Lor des e a Ra i nha em suas
fun ções cons ti tu ci o na is. A Câ ma ra dos Co muns é
for ma da por 659 mem bros do Par la men to (MP),
cada qual re pre sen tan do uma cir cuns cri ção ele i to ral
(cons ti tu ency). A Câ ma ra dos Lor des, cuja com po si-
ção en con tra-se em pe río do de tran si ção até a fi na li-
za ção de re for ma a ser im ple men ta da pelo Go ver no,
con ta no mo men to com um to tal de 661 mem bros,
dos qua is 543 são vi ta lí ci os e 92 he re di tá ri os, além
de dois ar ce bis pos e dos 24 mais an ti gos bis pos da
Igre ja Angli ca na.

O cen tro do po der par la men tar é a Câ ma ra dos
Co muns. Ela im põe li mi tes ao po der dos Lor des, de
acor do com o prin cí pio de que a Câ ma ra dos Lor des
deve com ple men tar, e não con fron tar, a atu a ção dos
Co muns. Uma vez apro va do em am bas as Câ ma ras,
o pro je to de le gis la ção re ce be a San ção Real (Ro yal
Assent) e tor na-se lei.

O Par la men to pos sui ain da me ca nis mos de
con tro le do Exe cu ti vo. Um gran de nú me ro de co mis-
sões par la men ta res in ter ro ga mi nis tros e au to ri da des
do Go ver no an tes da ela bo ra ção de re la tó ri os so bre
ques tões de in te res se pú bli co. O cha ma do Qu es ti on
Time na Câ ma ra dos Co muns ofe re ce aos MP a opor-
tu ni da de de for mu lar per gun tas aos mi nis tros, ha ven-
do, em inú me ras oca siões, opor tu ni da de para a dis -
cus são de ques tões es pe cí fi cas.

A Câ ma ra dos Co muns pode for çar a re nún cia
do Go ver no, caso apro ve mo ção de des con fi an ça. O
Go ver no tam bém re nun ci a rá na hi pó te se de re je i ção
pela Câ ma ra dos Co muns de pro pos ta vi tal para a
con du ção das po lí ti cas de Go ver no. As ses sões de

am bas as Câ ma ras do Par la men to são trans mi ti das
por te le vi são e rá dio.

Ele i ções

Ele i ções ge ra is para a es co lha de MP são re a-
li za das pelo me nos a cada 5 anos. O voto é se cre to,
não-obri ga tó rio e fa cul ta do a ma i o res de 18 anos. O
sis te ma uti li za do é o de ma i o ria sim ples
(first-past-the post system), sen do, por tan to, ele i to
o can di da to que ti ver mais vo tos den tro de seu dis-
tri to ele i to ral.

As úl ti mas ele i ções ge ra is re a li za ram-se em
sete de ju nho de 2001.

Par ti dos Po lí ti cos

O sis te ma par ti dá rio é ele men to es sen ci al no
fun ci o na men to das ins ti tu i ções po lí ti cas no Re i no
Uni do. Ain da que os par ti dos não se jam re gis tra dos
ou for mal men te re co nhe ci dos por lei, na prá ti ca a
ma i o ria dos can di da tos nas ele i ções, e qua se to dos
os ele i tos, per ten cem aos qua dros dos prin ci pa is
par ti dos. Des de 1945, oito ele i ções ge ra is fo ram
ven ci das pelo Par ti do Con ser va dor e oito pelo Par ti-
do Tra ba lhis ta. Os Li be ra is De mo cra tas e al guns
par ti dos me no res tam bém são re pre sen ta dos no
Par la men to. Os par ti dos po lí ti cos pos su em or ga ni-
za ções lo ca is fora do Par la men to e são tam bém re -
pre sen ta dos nos go ver nos lo ca is.

Governo

O Par ti do que, em ele i ções ge ra is, con quis ta o
ma i or nú me ro de as sen tos ou o apo io da ma i o ria
dos mem bros da Câ ma ra dos Co muns irá cons ti tu ir
o Go ver no. De acor do com a tra di ção, o lí der do par -
ti do ma jo ri tá rio será no me a do Pri me i ro-Mi nis tro pelo 
So be ra no. Por re co men da ção do Pri me i ro-Mi nis tro,
o So be ra no no me ia tam bém apro xi ma da men te 100
ou tras pes so as para pre en cher pos tos na área exe-
cu ti va (mi nis te ri al ap po int ments). Os ocu pan tes dos
car gos exe cu ti vos são de modo ge né ri co de sig na-
dos ‘Mi nis tros’. O ter mo com pre en de não só aque les
que re ce bem tí tu lo de Mi nis tro, mas tam bém os Se-
cre tá ri os de Esta do, o Pre si den te da Jun ta de Co-
mér cio, os cha ma dos ‘Ju ni or Mi nis ters’ e os Sub se-
cre tá ri os Par la men ta res, en tre ou tros.

O Pri me i ro-Mi nis tro, de acor do com a prá ti ca
atu al, deve ser ne ces sa ri a men te mem bro da Câ ma ra
dos Co muns. Essa con ven ção foi fi xa da em 1923 pelo 
Rei Ge or ge V. Os de ma is car gos de Mi nis tro são pre -
en chi dos por mem bros da Câ ma ra dos Co muns ou da 
Câ ma ra dos Lor des, de modo pra ti ca men te ex clu si vo.
Por não se rem os Lor des ele i tos de mo cra ti ca men te, a 
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ten dên cia hoje é in di car nú me ro cada vez ma i or de
mem bros dos Co muns para os pos tos no Exe cu ti vo.
Da pers pec ti va bri tâ ni ca, é fun da men tal que os mi nis-
tros, que res pon dem pela im ple men ta ção de po lí ti cas
sob sua res pon sa bi li da de pe ran te o Par la men to, se -
jam ca pa zes de fazê-lo em con di ção de igual da de
com os de ma is par la men ta res (as equals). Pes so as
de re co nhe ci da com pe tên cia em al gu ma área es pe cí-
fi ca, mas que não te nham as sen to em uma das duas
Câ ma ras es tão pois ex clu í das de ocu par car gos mi -
nis te ri a is. Se é do in te res se do Par ti do no Go ver no
con tar com seus prés ti mos, po dem ser apro ve i ta das
em al gum car go de as ses so ria, mas não car go mi nis-
te ri al. Foi as sim fi xa do na prá ti ca po lí ti ca bri tâ ni ca que 
a vin cu la ção par ti dá ria no Par la men to tem pre ce dên-
cia so bre a com pe tên cia téc ni ca no que tan ge ao pre -
en chi men to dos pos tos mi nis te ri a is.

Dos ocu pan tes dos pos tos mi nis te ri a is, apro xi-
ma da men te 20 irão for mar o Ga bi ne te. O Ga bi ne te é
com pos to pelo Pri me i ro-Mi nis tro, que tam bém o pre -
si de (pri mus in ter pa res), e, de modo ge ral, pe los
ocu pan tes das po si ções mi nis te ri a is mais ele va das,
cor res pon den tes aos car gos de Mi nis tro de Esta do no 
Bra sil. A exa ta com po si ção do Ga bi ne te pode va ri ar
de acor do com cir cuns tân ci as po lí ti cas.

O se gun do ma i or par ti do for ma a opo si ção ofi ci-
al, com seu pró prio lí der e o cha ma do Sha dow Ca bi-
net. A Opo si ção tem o de ver de con fron tar cri ti ca men-
te as po lí ti cas ado ta das pelo Go ver no e de apre sen tar
um pro gra ma al ter na ti vo.

Há tam bém au to ri da des lo ca is ele i tas, que têm
po de res e obri ga ções a elas con fi a dos pelo Par la-
men to em áre as como ofer ta de mo ra di as po pu la res,
edu ca ção, ser vi ços so ci a is, po li ci a men to e cor po de
bom be i ros. Atu al men te, as des pe sas dos go ver nos
lo ca is são co ber tas pelo Go ver no cen tral e pelo
Coun cil tax, es pé cie de im pos to pre di al.

Governo Local

A Ingla ter ra e o País de Ga les, ex clu in do a
Gran de Lon dres (“Gre a ter Lon don”), são di vi di dos
em 34 re giões (“coun ti es”) não-me tro po li ta nas, as
qua is, por seu tur no, são sub di vi di das num to tal de
237 dis tri tos (“dis tricts”). As re giões e os dis tri tos
ele gem seus res pec ti vos con se lhos, os qua is têm
fun ções dis tin tas, de acor do com a abran gên cia das
ques tões tra ta das.

Exis tem ain da 6 áre as me tro po li ta nas, di vi di das
em 36 re giões, que não são sub di vi di das em dis tri tos.
A Gran de Lon dres cons ti tui ain da um caso à par te,
ten do uma es tru tu ra pe cu li ar: é di vi di da em 32 áre as
(“bo roughs”), e cada uma de las ele ge um con se lho

para tra tar dos as sun tos lo ca is. Em maio de 2000, foi
ins ta la da uma pre fe i tu ra da Gran de Lon dres, com um
pre fe i to ele i to di re ta men te. As fron te i ras en tre re giões
e en tre dis tri tos são re vi sa das por au to ri da des com -
pe ten tes na Ingla ter ra, Escó cia e País de Ga les.

Na Ingla ter ra, as re giões são res pon sá ve is por
pla ne ja men to es tra té gi co, or ga ni za ção do sis te ma de 
trans por te, es tra das, re gu la men ta ção de re gras de
trá fi co, edu ca ção (em bo ra as es co las pos sam op tar
por não se sub me te rem ao con tro le lo cal), pro te ção ao
con su mi dor, des tru i ção de lixo, po li ci a men to, ser vi ço
de bom be i ro, bi bli o te cas e al guns ser vi ços so ci a is.

Os dis tri tos se en car re gam de te mas como ma -
nu ten ção do meio am bi en te, mo ra dia e co le ta de lixo.
Tan to os dis tri tos quan to as ad mi nis tra ções re gi o na is
têm po de res para tra tar de ques tões re la ti vas a par -
ques, mu se us e ga le ri as de arte. Nas áre as me tro po li-
ta nas e na Gran de Lon dres, onde não há di vi são em
dis tri tos, to dos os as sun tos fi cam sob a res pon sa bi li-
da de da re gião – e do “bo rough” no caso de Lon dres
–, ex ce to po li ci a men to, ser vi ço de bom be i ro e trans -
por tes pú bli cos e, em al guns ca sos, tam bém co le ta e
des tru i ção de lixo. Esses te mas são de com pe tên cia
de ór gãos abran gen tes ca pa zes de co or de nar ati vi-
da de em toda uma me tró po le. O trans por te pú bli co
em Lon dres, por exem plo, fica a car go do “Lon don
Trans port”. A ele i ção de um Pre fe i to para a Gran de
Lon dres cri ou uma es tru tu ra ad mi nis tra ti va pró pria
com alto grau de au to no mia.

Em fun ção da na tu re za dos te mas de com pe-
tên cia das au to ri da des lo ca is, o prin ci pal ca nal de co -
mu ni ca ção en tre es sas au to ri da des e o go ver no cen -
tral é o Mi nis té rio para o Trans por te, Go ver no Lo cal e
Re giões (“De part ment for Trans port, Lo cal Go vern-
ment and the Re gi ons”). Ou tros mi nis té ri os – como o
do Inte ri or (“Home Offi ce”), Edu ca ção e Tre i na men to
(“De part ment for Edu ca ti on and Skills”) - tam bém têm
vá ri os as sun tos que di zem res pe i to di re ta men te às
au to ri da des lo ca is. De modo ge ral, os mi nis té ri os têm
po der para fi xar nor mas ge ra is que vi sem a ga ran tir
uni for mi da de no tra ta men to de ques tões de re le vân-
cia para a sa ú de pú bli ca e para a pro te ção dos di re i-
tos bá si cos dos in di ví du os.

Sis te ma le gal

Ape sar de o Re i no Uni do ser um Esta do uni tá-
rio, a Ingla ter ra e o País de Ga les, a Escó cia e a
Irlan da do Nor te têm le gis la ções, or ga ni za ção ju di-
ciá ria e prá ti cas dis tin tas. Há, no en tan to, ex ten sa le -
gis la ção mais mo der na que se apli ca igual men te em 
todo o Re i no Uni do. De modo ge ral, nos três sis te-
mas le ga is, as leis são di vi di das em ci vil e cri mi nal,
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cada uma com pro ce di men tos, cor tes e pe nas es pe-
cí fi cas.

Na Ingla ter ra e no País de Ga les, vige um sis te-
ma le gal que se as sen ta em três fon tes: a Com mom
Law – ba se a da no cos tu me e na ju ris pru dên cia, nun -
ca ten do sido pre ci sa men te de fi ni da ou co di fi ca da; a
Equity Law – for ma da de um cor po de re gras e prin cí-
pi os his tó ri cos apli ca dos pe las cor tes; e a lei da Co -
mu ni da de Eu ro péia – de ri va da da con di ção do Re i no
Uni do de mem bro da União Eu ro péia e apli cá vel em
todo o país.

O Che fe do Po der Ju di ciá rio na Ingla ter ra e no
País de Ga les é o Lord Chan cel lor. Suas res pon sa bi li-
da des in clu em, além da ati vi da de ju di can te, a ad mi-
nis tra ção das cor tes mais al tas e vá ri os tri bu na is na
Ingla ter ra e País de Ga les. Ele tam bém re co men da à
Co roa no mes para os car gos ju di ci a is, além da que les
re co men da dos pelo Pri me i ro Mi nis tro para os car gos
mais al tos, e in di ca ma gis tra dos, que são via de re gra
es co lhi dos en tre ad vo ga dos. Como mem bro do Ga bi-
ne te, o Lord Chan cel lor é de sig na do pelo Pri me i-
ro-Mi nis tro, o que con fe re im por tan te co no ta ção po lí-
ti ca ao car go. Ao mes mo tem po ele pre si de a Câ ma ra
dos Lor des, in clu si ve com di re i to a pre si dir os “Law
Lords”, a mais alta ins tân cia ju di ciá ria do país.

O pa pel úni co do Lord Chan cel lor na vida po lí ti-
ca bri tâ ni ca, com po de res nas três áre as de go ver no
– Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e Le gis la ti vo – tem sido mo ti vo
de de ba te. Dis cu te-se a mo der ni za ção do Ju di ciá rio,
com a de sig na ção de uma pes soa apo lí ti ca para pre -
si di-lo.

Na Ingla ter ra e no País de Ga les, os cri mes pe -
na is me nos gra ves são jul ga dos, em pri me i ra ins tân-
cia, por ma gis tra dos le i gos e não-pa gos. São os cha -
ma dos ‘jus ti ces of pe a ce’ (JP). Ofen sas mais sé ri as fi -
cam na al ça da das cha ma das ‘Crown Courts’, pre si di-
das por um juiz e com cor po de ju ra dos es co lhi dos
ale a to ri a men te. Os ju í zes das ‘Crown Courts’ per ten-
cem à ‘High Court’. As de ci sões dos ma gis tra dos são
ape lá ve is para as ‘Crown Courts’ ou ‘High Courts’, de -
pen den do do caso. As ape la ções das ‘Crown Courts’
so bem para a ‘Court of Appe al’ (‘Cri mi nal Di vi si on’). A
Câ ma ra dos Lor des é a úl ti ma ins tân cia de re cur so
para to dos os ca sos.

Na Jus ti ça Ci vil, os ca sos são jul ga dos ini ci al-
men te por um juiz sin gu lar, nas ‘county courts’. Aci ma
está a ‘High Court’, que tam bém pode jul gar em pri -
me i ra ins tân cia, de pen den do do caso. Ape la ções da
‘High Court’ são ou vi das na ‘Court of Appe al’ (‘Ci vil Di -
vi si on’) e, po dem su bir para a Câ ma ra dos Lor des.

O Se cre tá rio do Inte ri or (‘Ho me Se cre tary’) tem
res pon sa bi li da de ge ral por todo o sis te ma le gal na

Ingla ter ra e no País de Ga les e por acon se lhar a Ra i-
nha no exer cí cio de sua prer ro ga ti va de con ce der per -
dão a uma pes soa con de na da ou can ce lar to tal ou
par ci al men te o cum pri men to de uma sen ten ça. O Se -
cre tá rio do Inte ri or pode tam bém re en vi ar um caso à
‘Court of Appe al’ quan do há nova evi dên cia.

Tri bu na is (‘Tri bu nals’) são no sis te ma bri tâ ni co
cor pos ju di ci a is es pe ci a li za dos. Via de re gra, são cri -
a dos por es ta tu tos que pre vê em suas fun ções e pro -
ce di men tos. Tri bu na is Indus tri a is, por exem plo, de-
sem pe nham pa pel cen tral na so lu ção de con tro vér si-
as tra ba lhis tas. Os tri bu na is são em ge ral pre si di dos
por uma pes soa com qua li fi ca ção ju rí di ca, sen do os
de ma is jul ga do res le i gos. Os tri bu na is são me nos for -
ma is do que as cor tes, têm cus tos mais ba i xos, suas
de ci sões po dem ser to ma das por ma i o ria. Mu i tos dos
tri bu na is têm suas de ci sões pas sí ve is de ape la ção
para as cor tes.

Con jun tu ra po lí ti ca no Re i no Uni do

Em ju nho de 2001, após ter as se gu ra do nas
ur nas ma nu ten ção de es ma ga do ra ma i o ria de mais
de 160 par la men ta res, Bla ir ini ci ou seu se gun do
man da to ci en te de que ti nha pela fren te o gran de
de sa fio de mos trar re a li za ções em ma té ria de re for-
ma do se tor pú bli co bri tâ ni co, em par ti cu lar nas áre -
as de edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça. Era opi nião ge -
ne ra li za da que, na de ter mi na ção de uma tra ves sia
mais ou me nos tran qüi la em di re ção a um pos sí vel
ter ce i ro man da to, se ria ele men to de ci si vo a ca pa ci-
da de do Go ver no de cum prir pro mes sas no sen ti do
de ofe re cer me lho ri as nas áre as com im pac to di re to
no co ti di a no da po pu la ção.

A re for ma e mo der ni za ção do se tor pú bli co
man tém-se na or dem do dia, tal como evi den ci a do na
úl ti ma Con fe rên cia dos Tra ba lhis tas, em Black po ol,
que teve como slo gan a ex pres são ‘Scho ols and
Hos pi tals First’. No en tan to, essa pri o ri da de pas sou a
ser di vi di da com ou tras de cor ren tes da nova re a li da-
de pós- 11 de se tem bro. A cri se de sen ca de a da pe los
aten ta dos ter ro ris tas nos EUA e a in ter ven ção no Afe -
ga nis tão, ao lado da de te ri o ra ção das pers pec ti vas de 
paz is ra e li ta-pa les ti na, le va ram o go ver no bri tâ ni co a
atri bu ir ma i or peso às con si de ra ções de po lí ti ca ex-
ter na em de tri men to do “front” do més ti co. A luta an ti-
ter ror foi ele va da en tre as no vas pri o ri da des do go ver-
no, en vol ven do vá ri os de par ta men tos, in clu si ve o Te-
sou ro na ten ta ti va de iden ti fi car e ne u tra li zar fon tes de 
fi nan ci a men to da Al-Qa e da. Bla ir con tou, ini ci al men-
te, com am plo res pal do, não obs tan te al gu mas crí ti-
cas lo ca li za das de ex ces si vo pro ta go nis mo e ali nha-
men to a Was hing ton. A in tro du ção da va riá vel ira qui a-
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na al te rou esse ce ná rio. Bla ir pas sou a ter de ad mi nis-
trar não ape nas uma agen da di plo má ti ca mais com -
ple xa, mas tam bém pres sões ad vin das de seg men tos
in ter nos que ques ti o nam, se não re pu di am, sua po lí ti-
ca de ‘ali an ça’ com os Esta dos Uni dos na in ves ti da
anti-Sad dam.

Numa ava li a ção do ce ná rio po lí ti co lo cal, des ta-
ca-se ne ces sa ri a men te a con tí nua sim pa tia des fru ta-
da pe los tra ba lhis tas pe ran te o ele i to ra do bri tâ ni co,
sen do de se pre ver que, sal vo aci den tes de per cur so,
o “La bour” tem tudo para per ma ne cer por vá ri os anos
no po der. A opo si ção con ser va do ra, a des pe i to dos
es for ços da li de ran ça, con ti nua en fren tan do sé ri as di -
fi cul da des. No iní cio de ou tu bro, o agru pa men to “tory”
foi, pela pri me i ra vez, al can ça do pe los li be ra is-de mo-
cra tas nas pes qui sas de opi nião (24% das pre fe rên ci-
as do ele i to ra do). Os tra ba lhis tas man ti ve ram po si ção
con for tá vel, com 43% das in ten ções de voto.

O atu al lí der dos con ser va do res, Ian Dun-
can-Smith, es co lhi do em 2001 após a fra go ro sa der -
ro ta de seu par ti do nas ele i ções ge ra is, está lon ge de
en tu si as mar seus se gui do res, ten do sido mu i to cri ti-
ca do por sua pos tu ra ex ces si va men te dis cre ta e pou -
co com ba ti va. A ver da de é que o New La bour efe ti va-
men te ocu pou os es pa ços e to mou os te mas que, em
ou tras épo cas, cos tu ma vam iden ti fi car a agen da con -
ser va do ra. Entre os to ri es, não são pou cos os que
con si de ram Tony Bla ir o me lhor lí der que po de ri am
ter.

O avan ço da di re i ta no Con ti nen te, no en tan to,
foi in ter pre ta do pe los tra ba lhis tas como um si nal de
aler ta. Sem que haja ain da mo ti vo para ma i o res
pre o cu pa ções, con for me ates tam as úl ti mas pes-
qui sas de opi nião, o Go ver no re co nhe ce o im pe ra ti-
vo de man ter-se vi gi lan te e pro ce der a cor re ções de 
rumo, ain da que isto im pli que es tar su je i to a crí ti-
cas, en tre elas a de gra vi ta ção em di re ção a te ses
nor mal men te as so ci a das ao pen sa men to con ser-
va dor. Ideó lo gos do novo tra ba lhis mo re u ni ram-se
em ju nho úl ti mo para dis cu tir os ru mos da ‘Ter ce i ra
Via’ à luz do aler ta vin do das ur nas eu ro péi as. A
per cep ção pre do mi nan te no en con tro foi bem re su-
mi da nas pa la vras do Sub se cre tá rio do Fo re ign
Offi ce, De nis MacS ha ne: onde as li de ran ças de es -
quer da jul ga ram mais con for tá vel ce der às de man-
das dos ‘old com ra des, they have dis con nec ted
from the ne eds of new ge ne ra ti ons, new ma te ri al
for ces, new cul tu ral as pi ra ti ons, and new non-whi te,
non-male, non-uni o ni sed Eu ro pe’.

No tam-se, en tre tan to, si na is de in qui e ta ção
cres cen te en tre os as sim cha ma dos ‘an ti gos ca ma ra-
das’. O pro je to de par ce ria com o se tor pri va do nos

ser vi ços pú bli cos (PFI) e a ação ar ma da no Ira que
são dois exem plos de dis sen são no par ti do, cuja di -
men são ain da terá de ser ava li a da. O Go ver no de i xou
de ter con tro le em al guns sin di ca tos e a ten dên cia é
de au men to de gre ves. A ma i or fon te de per tur ba ção
hoje se lo ca li za, por tan to, nas pró pri as fi le i ras do tra -
ba lhis mo, ain da que, num ho ri zon te de mais lon go
pra zo, Bla ir não pos sa per der de vis ta a atra ção que
pro pos tas al ter na ti vas, mais à di re i ta do es pec tro po -
lí ti co, pos sam vir a exer cer so bre a po pu la ção.

A po lí ti ca de par ce ria com o se tor pri va do para
me lho ria dos ser vi ços pú bli cos so freu sé rio re vés na
úl ti ma con fe rên cia dos tra ba lhis tas. Uma ma i o ria de
qua se 70% dos de le ga dos apro vou re so lu ção em fa -
vor de uma re vi são da cha ma da ‘Pri va te Fi nan ce Ini ti-
a ti ve-PFI’. Essa po lí ti ca, que foi ini ci a da pe los con ser-
va do res em 1992, foi am pli a da pelo Go ver no Bla ir,
pas san do a fi gu rar como um dos ali cer ces do pro je to
tra ba lhis ta de re for ma do se tor pú bli co. Enfren ta vi go-
ro sa re a ção da base sin di cal (91.8% dos re pre sen-
tan tes dos sin di ca tos na Con fe rên cia de Black po ol
vo ta ram por sua re vi são), en tre elas a de que equi va le
a uma ‘pri va ti za ção dis far ça da’ dos ser vi ços pú bli cos.

Em li nhas ge ra is, a po lí ti ca de PFI pre vê con tra-
tos do Go ver no com con sór ci os pri va dos para pro je to,
cons tru ção, am pli a ção, fi nan ci a men to e ope ra ção de
hos pi ta is, es co las ou con jun tos ha bi ta ci o na is. Em
con tra par ti da, os con sór ci os pas sam a ser re mu ne ra-
dos com re cur sos pú bli cos ao lon go do pe río do do
con tra to, sen do o va lor da re mu ne ra ção de ter mi na do,
en tre ou tros fa to res, pelo pa drão de de sem pe nho na
pres ta ção dos ser vi ços. A re mu ne ra ção pode ser re -
du zi da caso não se jam atin gi das me tas de fi ni das pe -
las au to ri da des go ver na men ta is. Ao fi nal do con tra to,
que na ma i o ria dos ca sos tem va li da de de 25 a 30
anos, o con tro le so bre o em pre en di men to pode vol tar
aos ór gãos pú bli cos.

O Go ver no ale ga que a PFI tem a van ta gem de
di lu ir des pe sas ao lon go do pe río do, ate nu an do as sim
as pres sões por re cur sos para in ves ti men tos. Os crí ti-
cos afir mam que o sis te ma é one ro so e aca ba ofe re-
cen do aos con sór ci os van ta gens e ga ran ti as que são
nor mal men te ca rac te rís ti cas da ini ci a ti va pri va da. Afi -
nal, ale gam não es tar cla ro que as em pre sas pri va das
ad mi nis trem me lhor os ser vi ços pú bli cos e dão como
exem plo a ope ra ção de sal va men to que teve der
mon ta da pelo Go ver no, em 2001, para im pe dir a fa -
lên cia da Ra il track, em pre sa ad mi nis tra do ra das li-
nhas fer ro viá ri as, pri va ti za da quan do os to ri es es ta-
vam no po der.

Bla ir e o Chan ce ler do Erá rio, Gor don Brown,
não in di cam dis po si ção de ce der. Na con fe rên cia de
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Black po ol, o Pri me i ro-Mi nis tro fez, em se gui da à
apro va ção da re so lu ção con tra a PFI (que não tem
ca rá ter man da tó rio) de fe sa vi go ro sa des sa po lí ti ca.
Sus ten tou o fim do Esta do como pro ve dor mo no lí ti co
dos ser vi ços pú bli cos. Após lem brar que os tra ba lhis-
tas são o úni co go ver no oci den tal que está ele van do
gas tos com sa ú de e edu ca ção como por cen ta gem da 
ren da na ci o nal, as si na lou que, para a po pu la ção, não
in te res sa quem cons trua no vos hos pi ta is e es co las e
for ne ça os ser vi ços. O im por tan te é que o ‘ci da-
dão-con su mi dor’ seja ade qua da men te aten di do nas
suas ex pec ta ti vas. Ace nou es tar dis pos to a di a lo gar
so bre a pro ble má ti ca ques tão da di fe ren ci a ção das
con di ções de tra ba lho en tre ser vi do res pú bli cos in-
cor po ra dos aos no vos em pre en di men tos e os no vos
con tra ta dos pe los con sór ci os (‘two tier work for ce’). No 
en tan to, de i xou cla ro que o PFI se gui rá adi an te.

Mais re cen te men te, es pe ci al men te em seu pro -
nun ci a men to de fim de ano, Bla ir vem pre pa ran do o
es pí ri to dos ele i to res para o pos sí vel es tan ca men to
do cres ci men to eco nô mi co no Re i no Uni do, com o
Pri me i ro-Mi nis tro dis cor ren do so bre o atre la men to da 
eco no mia bri tâ ni ca à dos EUA, do Ja pão e, prin ci pal-
men te, do res to da Eu ro pa e so bre a re ces são no 

G-8. Ape sar de res se gu rar que o Re i no Uni do
“está bem po si ci o na do” para en fren tar as di fi cul da-
des, a ver da de é que a eco no mia bri tâ ni ca está de se-
qui li bra da, com o se tor in dus tri al em que da, o dé fi cit
co mer ci al cres cen do, o ín di ce de pou pan ça ca in do e
a car ga tri bu tá ria au men tan do para fi nan ci ar o en di vi-
da men to in ter no, num pro ces so que a opo si ção jul ga
es tar pe na li zan do ex ces si va men te a clas se mé dia.
Bla ir não po dia elu dir a ques tão da ade são à União
Mo ne tá ria Eu ro péia, mas não dis se nada novo além
de re pe tir que em ju nho o go ver no pu bli ca rá sua ava li-
a ção das con di ções eco nô mi cas para a ado ção do
Euro e, caso po si ti va, pro ce de rá ao re fe ren do, em
data ain da sem pre vi são. Ana lis tas co men tam que
como a Su é cia fará o re fe ren do em se tem bro e a Di -
na mar ca ace nou com a re a li za ção de re fe ren do em
2004 ou 2005, Tony Bla ir sen te a pres são para li de rar
os bri tâ ni cos em di re ção ao que qua li fi cou de “a mais
im por tan te de ci são des ta ge ra ção”.

Con jun tu ra eco nô mi ca
Da dos re cém-di vul ga dos in di cam que o con su-

mo in ter no, hoje o prin ci pal mo tor da eco no mia do Re -
i no Uni do, co me ça a ar re fe cer. Se gun do o Bri tish Re -
ta il Con sor ti um (BRC), o cres ci men to das ven das em
de zem bro de 2002 al can çou 4,1%, com pa ra do ao
mes mo mês do ano an te ri or, a me nor taxa des de de
mar ço de 2000. Ana lis tas acre di tam que este re sul ta-

do, as sim como os ob ti dos nos me ses de ou tu bro e
no vem bro, apon ta ria para uma de sa ce le ra ção da de -
man da in ter na, fato tam bém con fir ma do por son da-
gens fe i tas por ou tras ins ti tu i ções, como a Con fe de ra-
ti on of Bri tish Industry (CBI).

Os da dos so bre o con su mo ob ti ve ram re la ti vo
des ta que na im pren sa es pe ci a li za da do Re i no Uni do.
Como se sabe, é gra ças à for te de man da in ter na que
o país per ma ne ce re la ti va men te imu ne ao de sa que ci-
men to mun di al, no que se con ven ci o nou cha mar de
uma two spe ed eco nomy, onde o se tor de ser vi ços,
em ex pan são, ga ran te o cres ci men to e com pen sa a
con tra ção ex pe ri men ta da pela in dús tria, com o de clí-
nio da de man da ex ter na. Os no vos nú me ros in di ca ri-
am que este qua dro se es ta ria al te ran do e que o Re i-
no Uni do, cujo cres ci men to, em 2001, foi o ma i or en -
tre os mem bros do G-7 e, em 2002, de ve rá ter su pe ra-
do os 1,7%, es ta ria, ago ra, so fren do, de for ma mais
agu da, os efe i tos do ce ná rio in ter na ci o nal.

A prin ci pal ra zão para o de sa que ci men to se ria,
na vi são de ana lis tas, a que da na con fi an ça de con su-
mi do res, di an te da pers pec ti va de fim da rá pi da ex-
pan são que mar cou o mer ca do imo bi liá rio bri tâ ni co
nos úl ti mos anos. O cons tan te au men to nos pre ços
das mo ra di as, que, so men te em 2002, atin giu 25.3%,
tem sido o prin ci pal fa tor a en co ra jar o con su mo, na
me di da em que per mi te, às fa mí li as, ob ter em prés ti-
mos cada vez ma i o res, se va len do do seu imó vel
como ga ran tia. Insti tu i ções fi nan ce i ras es ti mam que
os em prés ti mos des ti na dos ao con su mo al can ça ram,
no ano pas sa do, 42 bi lhões li bras, re pre sen tan do, no
úl ti mo tri mes tre, 8,25% da ren da dis po ní vel, pa ta mar
su pe ri or ao ob ti do du ran te a bo lha imo bi liá ria dos
anos 80, e o ma i or en tre as gran des eco no mi as mun -
di a is. A de sa ce le ra ção das ven das re fle ti ria uma ma i-
or ca u te la dos con su mi do res, em face da pos si bi li da-
de de que da na ren da, por con ta da de pre ci a ção no
va lor de seu imó vel. Após be ne fi ci ar-se do boom imo -
bi liá rio, que com pen sou os efe i tos ne ga ti vos de três
anos con se cu ti vos de que das nos mer ca dos aci o ná ri-
os, o con su mi dor bri tâ ni co es ta ria, fi nal men te, ade-
quan do-se a tem pos mais di fí ce is.

Além da ca u te la de con su mi do res, es ta ria tam -
bém afe tan do as pers pec ti vas da eco no mia bri tâ ni ca
o de sa que ci men to em cur so no se tor de ser vi ços fi -
nan ce i ros. Se gun do pes qui sa di vul ga da na se ma na
pas sa da pela CBI, os ser vi ços fi nan ce i ros so fre ram,
nos úl ti mos três me ses de 2002, sua ma i or que da de
ati vi da de em dez anos. A mes ma pes qui sa es ti ma em 
20.000 as de mis sões na City, em 2003, que se so ma-
ri am a ou tras tan tas, em 2002. Expli ca ri am o de clí nio
fi nan ce i ro não ape nas as que das re cor des nas bol sas
de va lo res nos úl ti mos anos, mas tam bém o fim do
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pro ces so de fu sões e aqui si ções en tre gran des em -
pre sas, cujo ápi ce foi em 2000, no qual a City de sem-
pe nhou pa pel pre pon de ran te. Áre as cor re la tas, como
con sul to ria, in for má ti ca e as ses so ria le gal, tam bém
es ta ri am sen do atin gi das, o que con tri bu i ria para um
de sa que ci men to da eco no mia da re gião de Lon dres
como um todo, hoje res pon sá vel por 17,5% do PIB
bri tâ ni co.

Ape sar de ser mo ti vo de in qui e ta ção, o qua dro
aci ma des cri to não che ga a alar mar ana lis tas, que
con ti nu am acre di tan do que a eco no mia bri tâ ni ca se
en con tra dis tan te de uma es tag na ção. Ape nas con fir-
ma ria que o Re i no Uni do co me ça a sen tir os efe i tos
do de sa que ci men to mun di al, fato, de res to, já re co-
nhe ci do pelo pró prio Chan ce ler do Erá rio, ao apre-
sen tar o Pre-Bud get, em no vem bro de 2002, quan do
pre viu um cres ci men to me nor e um dé fi cit or ça men tá-
rio ma i or para 2003. O ar re fe ci men to da de man da pa -
re ce ser mais um ajus te do que o iní cio de um pro ces-
so re ces si vo. Na ques tão dos va lo res dos imó ve is,
que te ri am al can ça do ní ve is in sus ten tá ve is, a ava li a-
ção pre do mi nan te é de que so fre rão uma cor re ção
gra du al e, não, abrup ta. Ana lis tas res sal tam, ain da,
que, mes mo se o qua dro ex ter no se agra var, com o
ini cio de um con fli to no Ira que, por exem plo, o Re i no
Uni do es ta rá bem po si ci o na do para en fren tar even tu-
a is efe i tos re ces si vos, pois con ta com am pla mar gem
de ma no bra em sua po lí ti ca ma cro e co nô mi ca. Vale
lem brar que os ju ros per ma ne cem inal te ra dos no pa -
ta mar de 4%, há 14 me ses.

Po lí ti ca ex ter na

Em ter mos ge ra is, o go ver no tra ba lhis ta tem
ado ta do uma abor da gem de cu nho in ter na ci o na lis ta
para a sua po lí ti ca ex ter na. Para as se gu rar ao aís
voz e in fluên cia nos ru mos da po lí ti ca mun di al, Tony
Bla ir tem as si na la do o pa pel de ar ti cu la ção (pi vo tal
role) que o Re i no Uni do po de ria de sem pe nhar por
se si tu ar no cru za men to de di ver sas ali an ças e co a li-
zões in ter na ci o na is, tais como G-8, União Eu ro péia,
Otan, Com mon we alth e Na ções Uni das, nes ta úl ti ma
como um dos P-5 no Con se lho de Se gu ran ça.

Não mais o cen tro de um Impé rio, o RU pre ci sa-
ria man ter re for ça da sua ca pa ci da de de atu a ção
como par ce i ro di nâ mi co, aber to ao mun do e lí der no
pla no das idéi as. Ao in vés do iso la ci o nis mo, uma po lí-
ti ca de cons tru ção de ali an ças e fir me en ga ja men to
in ter na ci o nal se ria a cha ve para a de fe sa dos in te res-
ses bri tâ ni cos na are na glo bal, vis to que, mo vi do por
res pon sa bi li da des his tó ri cas, o RU pos su i ria for te vo -
ca ção para es tar na li nha de fren te de ini ci a ti vas li ga-

das à ma nu ten ção da paz e da se gu ran ça in ter na ci o-
na is.

A equa ção fun da men tal para o RU pas sa atu al-
men te por seu po si ci o na men to en tre os EUA e a Eu -
ro pa. Bla ir sus ten ta que o RU só terá ver da de i ra in-
fluên cia em Bru xe las se atu ar como mem bro ati vo da
UE, o que in clu i ria em al gum mo men to ade são ao
Euro após um re fe ren do so bre a mo e da úni ca. Por ve -
zes, é su ge ri da tam bém a tese de que Lon dres deve
ser vir como “pon te” en tre a Eu ro pa e os EUA. A co o-
pe ra ção tran sa tlân ti ca, acre di ta-se, pode con ti nu ar a
ser apro fun da da sem que o país se veja obri ga do a
op tar por um ou ou tro. Uma “re la ção es pe ci al” com os
EUA se ria ca paz de dar ma i or peso à con tri bu i ção bri -
tâ ni ca na UE e, in ver sa men te, a opi nião do RU te ria
ma i or im pac to em Was hing ton se las tre a da por den -
sas re la ções no seio da UE.

O Go ver no tra ba lhis ta tam bém pre co ni za que o
RU de ve ria atu ar como “uma for ça para o bem no
mun do”, se gun do de ter mi na dos prin cí pi os e va lo res
(paz, de mo cra cia, pros pe ri da de eco nô mi ca, di re i tos
hu ma nos, pro te ção ao meio am bi en te, as sis tên cia
hu ma ni tá ria, en tre ou tros). Ilus tran do esse as pec to,
Bla ir sin gu la ri zou a Áfri ca como uma pri o ri da de em
seu se gun do man da to e pas sou a de fen der o en ga ja-
men to dos pa í ses ri cos na aju da ao de sen vol vi men to,
no com ba te à po bre za e na pre ven ção de con fli tos no
con ti nen te afri ca no, in clu in do o apo io do G-8 ao Ne -
pad.

Em sua men sa gem de ano novo, con tu do, o Pri -
me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir sur pre en deu os ele i to res
com tom pes si mis ta, pre ven do que o Re i no Uni do en -
fren ta rá “uma sé rie de di fí ce is pro ble mas e pe ri gos”,
de gra vi da de sem pre ce den te. Bla ir de fi niu o mun do
atu al como sen do do mi na do pe los sen ti men tos de
“in se gu ran ça” e medo e fez a lis ta dos “pe ri gos” se -
gun do a óti ca bri tâ ni ca: o ter ro ris mo, as ar mas de
des tru i ção de mas sa con tro la das pelo Ira que e a Co -
réia do Nor te, a re ces são eco nô mi ca e seu efe i to so -
bre os em pre gos e as apo sen ta do ri as, o co lap so do
sis te ma de aco lhi da de re fu gi a dos, a cri mi na li da de.

Três te mas prin ci pa is do mi nam as aten ções da
di plo ma cia bri tâ ni ca no mo men to: ter ro ris mo in ter na-
ci o nal, ques tão do Ira que e con fli to pa les ti no-is ra e-
len se

Ter ro ris mo Inter na ci o nal

Após o 11 de se tem bro, Tony Bla ir co lo cou o
RU na li nha de fren te das ma ni fes ta ções de apo io e
so li da ri e da de aos Esta dos Uni dos, ina u gu ran do
des de en tão uma po lí ti ca “om bro a om bro” com
Was hing ton. Bla ir pro cu rou as su mir um pa pel des ta-
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ca do de li de ran ça na cha ma da “guer ra con tra o ter -
ror” e se en ga jou pes so al men te em in ten sa ati vi da-
de di plo má ti ca, vi si tan do inú me ros pa í ses no es pa-
ço de al guns me ses.

O Pri me i ro-Mi nis tro não vê o ter ro ris mo como
um pro ble ma iso la do ou pas sí vel de ser tra ta do ape -
nas no cam po da ação re pres si va ou mi li tar. A na tu re-
za in ter de pen den te dos pro ble mas atu a is te ria por
efe i to as so ci ar o ter ror a ou tros con fli tos in ter na ci o na-
is, dai os es for ços bri tâ ni cos, por exem plo, em pro mo-
ver a paz no con fli to pa les ti no-is ra e len se e di mi nu ir as 
ten sões Índia-Pa quis tão em tor no da Ca xe mi ra.

Se ria in sus ten tá vel, ain da na vi são de Bla ir, a
ilu são de que o Oci den te pode vi ver con for ta vel men te
e, ao mes mo tem po, ig no rar o res to do mun do. Se-
gun do ele, o mun do, como co mu ni da de, te ria o “de ver
mo ral” de agir em si tu a ções de fla gran te in jus ti ça e vi -
o lên cia. Os “Esta dos fa li dos”, que per de ram o con tro-
le so bre seus ter ri tó ri os, se ri am um pe ri go so fa tor de
de ses ta bi li za ção e um re fú gio para or ga ni za ções ter -
ro ris tas. A eli mi na ção de fu tu ras ame a ças con tra os
pa í ses oci den ta is pas sa ria, por tan to, pela pro mo ção
da es ta bi li da de em re giões ex plo si vas, como Ásia
Cen tral e Me ri di o nal e Ori en te Mé dio.

O RU con tri bu iu ma te ri al e mi li tar men te nas
ope ra ções dos EUA no Afe ga nis tão, com o apo io de
par ce la ma jo ri tá ria da po pu la ção bri tâ ni ca. Na es fe ra
mul ti la te ral, o RU as su miu a Pre si dên cia do Co mi tê
Anti ter ro ris mo cri a do pela Re so lu ção nº 1.373 (2001)
do Con se lho de Se gu ran ça e exer ceu li de ran ça no
com ba te ao fi nan ci a men to de ati vi da des ter ro ris tas.
Se gun do o Se cre tá rio do Exte ri or, Jack Straw, a ação
mi li tar con tra o Ta li bã e a Al-Qa e da foi le va da a cabo
com base no di re i to de au to de fe sa pre vis to no ar ti go
51 da Car ta das Na ções Uni das. Em ju nho de 2002, o
RU trans fe riu para a Tur quia o co man do da For ça
Inter na ci o nal de Assis tên cia à Se gu ran ça (ISAF) e
ini ci ou a re du ção de sua pre sen ça mi li tar no Afe ga nis-
tão.

No pla no in ter no, o RU ado tou me di das para co i-
bir a la va gem de di nhe i ro e au men tar o con tro le so bre
ati vos fi nan ce i ros. Foi ado ta da le gis la ção (“Anti ter ro-
rism, Cri me and Se cu rity Act”) que con fe re po de res
ex cep ci o na is ao Esta do. O RU foi, ain da, o úni co país
da UE a to mar a me di da ex tre ma de der ro gar o ar ti go
5 (di re i to à li ber da de e se gu ran ça) da Con ven ção Eu -
ro péia de Di re i tos Hu ma nos e o ar ti go 9 do Pac to
Inter na ci o nal das Na ções Uni das de Di re i tos Ci vis e
Po lí ti cos.

Com o pa ra de i ro in cer to de Osa ma Bin La den,
Lon dres tra ba lha hoje com a su po si ção de que a
AL-Qa e da ain da pos sui uma ca pa ci da de re la ti va de

atu a ção e cons ti tui uma ame a ça la ten te ao RU. O re -
cen te aten ta do em Bali re for çou essa per cep ção. Bla ir
in sis te em que é ne ces sá rio man ter a vi gi lân cia, com -
ba ter ener gi ca men te o ter ro ris mo e, ao mes mo tem -
po, re sol ver o pro ble ma do Ira que. Agir em uma di re-
ção não ex clu i ria a ne ces si da de de con ti nu ar a dar
aten ção à ou tra. Para o Pri me i ro-Mi nis tro, o RU de ve-
rá lu tar “em duas fren tes” se ne ces sá rio.

Qu es tão do Ira que

O apo io aos Esta dos Uni dos na luta an ti ter ror,
ini ci al men te com am plo res pal do da so ci e da de, pas -
sou a cons ti tu ir um dos te mas mais sen sí ve is da
agen da do més ti ca a par tir do mo men to em que se
in tro du ziu a va riá vel ira qui a na. O Pri me i ro-Mi nis tro
en fren ta re sis tên cia pon de rá vel no pró prio par ti do.

Bla ir pre ten dia ver apro va da em Black po ol pro -
pos ta de mo ção que não con di ci o nas se even tu al
ofen si va bé li ca à apro va ção das Na ções Uni das. O
tex to que pre va le ceu, em bo ra já seja ob je to de in ter-
pre ta ções di ver gen tes, es ta be le ce que a ação mi li tar
se ria ace i tá vel ‘no con tex to do di re i to in ter na ci o nal e
sob au to ri da de das Na ções Uni das’. Embo ra a re so lu-
ção não seja man da tó ria, Bla ir está, nes te mo men to,
atre la do à ONU por for ça da re tó ri ca que vem usan do
para jus ti fi car apo io aos EUA na in ves ti da con tra Sad -
dam Hus se in. Na se qüên cia da tra gé dia em Bali, pes -
qui sa de opi nião re ve lou au men to sig ni fi ca ti vo (de
32% para 42%) dos que apro vam uma ação mi li tar
con tra o Ira que. No en tan to, e aí está o ‘cal ca nhar de
Aqui les’, 85% dos en tre vis ta dos in di ca ram ser um
novo man da to da ONU pre con di ção ao com pro me ti-
men to de tro pas bri tâ ni cas.

Uma so lu ção para o im pas se ira qui a no que con -
tas se com res pal do do Con se lho de Se gu ran ça se ria,
ao que pa re ce, des fe cho po li ti ca men te ide al para Bla -
ir. Afi nal, uma vez fe i ta, em ter mos ine quí vo cos, a op -
ção pela ali an ça com os EUA, res ta ao Pri me i ro-Mi-
nis tro de mons trar, à so ci e da de bri tâ ni ca (e ao mun-
do), que está de fato em con di ções de exer cer in fluên-
cia efe ti va so bre Was hing ton. Se gun do Bla ir, a meta é 
pro mo ver o de sar ma men to de fi ni ti vo do Ira que, ain da
que não ne gue que aco lhe ria com sa tis fa ção uma
mu dan ça de re gi me em Bag dá (‘co mo con se qüên cia
do pró prio de sar ma men to’). Entre tan to, per sis tem dú -
vi das so bre, por exem plo, até que pon to o apo io in te-
gral a Was hing ton não deva es tar su bor di na do a ob je-
ti vos pró pri os da agen da di plo má ti ca bri tâ ni ca. Aci ma
de tudo, há in da ga ções so bre qual será a ati tu de que
to ma rá o lí der tra ba lhis ta na hi pó te se de de ci são nor -
te-ame ri ca na de agir sem aval do Con se lho de Se gu-
ran ça. O que pa re ce cer to é que o per cur so nes se ter -
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re no será aci den ta do e, pos si vel men te, des gas tan te
para a co e são do Par ti do Tra ba lhis ta.

Exter na men te, po rém, o RU se mos tra como ali -
a do re so lu to dos EUA na ques tão do Ira que. Bla ir afir -
ma que é pre ci so fa zer o que for ne ces sá rio para eli -
mi nar a “ame a ça” re pre sen ta da por Sad dam Hus se in
“an tes que seja tar de”.

O Go ver no bri tâ ni co é a fa vor de uma nova re so-
lu ção do Con se lho de Se gu ran ça com ter mos “for -
tes”, au to ri zan do uma ação ar ma da con tra o Ira que
em caso de não-cum pri men to de obri ga ções ira qui a-
nas pe ran te as Na ções Uni das.

Embo ra o Pri me i ro-Mi nis tro te nha dito que pre -
fe ri ria uma “mu dan ça de re gi me” em Bag dá, o Go ver-
no bri tâ ni co pros se gue em sua po lí ti ca de pro te lar
qual quer de ci são a res pe i to en quan to o qua dro ain da
es ti ver in de fi ni do. A po si ção bri tâ ni ca re pou sa em
qua tro pon tos es sen ci a is:

a)  Sad dam é uma fi gu ra in de se já vel;
b)  é pre ci so agir con tra a ame a ça das

ar mas de des tru i ção em mas sa;
c) a vol ta dos ins pe to res ide al men te

fa ria par te do pro ces so de con ten ção (mas
re a lis ti ca men te com pou cas chan ces de ter
efe i to con clu si vo); e

d) o uso da for ça será per mi ti do se to -
das as al ter na ti vas fa lha rem.

Dow ning Stre et di vul gou, em se tem bro de
2002, dos siê de 50 pá gi nas em que acu sou o Ira que
de “con ti nu ar a pro du zir ar mas quí mi cas e bi o ló gi-
cas” e de “con ti nu ar em seus es for ços” para de sen-
vol ver ar mas nu cle a res (com urâ nio ob ti do na Áfri-
ca), em co ne xão com um pro gra ma de mís se is ba-
lís ti cos a par tir de no vas ver sões do Scud: al-Sa-
moud, Aba bil-100, al-Hus se in e ou tros mís se is “pla-
ne ja dos ou po ten ci a is” com raio de até 1.200km de
al can ce. Essas ati vi da des es ta ri am sen do fi nan ci a-
das pelo des vio de fun dos do pro gra ma “Oil for
Food” das Na ções Uni das. O dos siê, po rém, não
apre sen tou in for ma ções no vas e tam pou co fez qual -
quer men ção so bre even tu al li ga ção en tre Sad dam
e gru pos ter ro ris tas in ter na ci o na is como a Al-Qa e-
da.

Ao re for çar em en con tros com Bush a ver ten te
da ali an ça tran sa tlân ti ca, Bla ir pro cu ra pas sar a ima -
gem de que o RU exer ce uma in fluên cia be né fi ca nas
for mu la ções de Was hing ton, so bre tu do no que toca à
ne ces si da de de as Na ções Uni das se rem par te do
“road map” nor te-ame ri ca no, evi tan do-se tan to quan -
to pos sí vel o ca mi nho do uni la te ra lis mo. Os crí ti cos

apon tam, no en tan to, que o ali nha men to os ten si vo
aos EUA es ta ria re du zin do o RU a um pa pel “sub mis-
so” à su per po tên cia.

Exis tem, de qual quer modo, di fe ren ças de en fo-
que e po lí ti ca en tre o Go ver no tra ba lhis ta e a Admi nis-
tra ção re pu bli ca na nos EUA. Straw tem de fen di do, por 
exem plo, que qual quer me di da que en vol va o uso da
for ça deve ser fe i ta sem pre ao am pa ro da Car ta das
Na ções Uni das. Isso não sig ni fi ca, to da via, que o RU
de i xa ria ne ces sa ri a men te de co la bo rar com os EUA
(apo io po lí ti co, as sis tên cia lo gís ti ca e ma te ri al, tro-
pas, etc.) se efe ti va men te a op ção pela via mi li tar uni -
la te ral se ma te ri a li zas se.

As men sa gens mais re cen tes da cú pu la do Go -
ver no bri tâ ni co so bre o Ira que de no tam uma pos sí vel
di vi são de opi niões e a he si ta ção do Pri me i ro Mi nis tro
Tony Bla ir em po si ci o nar-se de ma ne i ra ine quí vo ca
so bre a par ti ci pa ção do Re i no Uni do no even tu al con -
fli to, de vi do ao ris co para seu fu tu ro po lí ti co ante uma
opi nião pú bli ca in ter na ma jo ri ta ri a men te con trá ria. De 
um lado, o Se cre tá rio de Esta do do FCO, Jack Straw,
con ti nua ace nan do com a pos si bi li da de de so lu ção
di plo má ti ca e fez a cu ri o sa ava li a ção de que a hi pó te-
se de guer ra se ria de 40%, em bo ra res sal van do que
“a si tu a ção muda di a ri a men te”. De ou tro, o Se cre tá rio
da De fe sa, Ge off Hoon, qua li fi cou o co men tá rio de
Straw de “unhelp ful” e anun ci ou em 7-1-03 ao Par la-
men to a ma i or con vo ca ção de re ser vis tas des de
1991 (Gu er ra do Gol fo) e o en vio de des ta ca men to
na val a bor do das be lo na ves “Ark Ro yal” e “Oce an”.
Hoon su bli nhou que a guer ra não é “ine vi tá vel” mas
que é “pro vá vel” que os pre pa ra ti vos se in ten si fi quem
e no vas for ças se jam con vo ca das, nem que seja para
de mons trar a Sad dam Hus se in que a ame a ça bri tâ ni-
ca é real (“Bri ta in me ans bu si ness”).

Nes se pon to Straw tem con cor da do com Hoon:
“Sem pre qui se mos re sol ver pa ci fi ca men te o pro ble-
ma da fla gran te vi o la ção da lei in ter na ci o nal pelo Ira -
que, mas tam bém sem pre sou be mos que nes se caso
a di plo ma cia pre ci sa es tar apo i a da na ame a ça do uso 
da for ça”. No de ba te de 7-1-03 na Câ ma ra dos Co-
muns, a im pres são era de que se to dos os par ti dos
es tão con ven ci dos da ne ces si da de de pres si o nar
Sad dam Hus se in mi li tar men te, está lon ge de ha ver
una ni mi da de, in clu si ve nos “back ben chers” tra ba lhis-
tas, de que o Re i no Uni do deva par ti ci par de uma in -
va são do Ira que se não sur gi rem evi dên ci as cla ras da 
exis tên cia de ar mas de des tru i ção em mas sa.

O dis cur so do Pri me i ro Mi nis tro Tony Bla ir numa
con fe rên cia de che fes de mis sões di plo má ti cas bri tâ-
ni cas, or ga ni za da no FCO tam bém no dia 7-1-03, re -
ba teu crí ti ca de sub ser viên cia aos EUA. Bla ir re a fir-

Fevereiro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  28 02665    525ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



mou que a ali an ça bi la te ral é uma op ção de va lo res e
de iden ti da de his tó ri ca e cul tu ral. O Re i no Uni do par ti-
lha a pre o cu pa ção dos EUA com as ar mas de des tru i-
ção em mas sa nas mãos de Sad dam Hus se in, com o
ter ro ris mo e a pos si bi li da de de mis tu ra (“cros so ver”)
dos dois ele men tos. Os EUA não de vem en fren tar so -
zi nhos es ses pro ble mas - o pa pel dos ali a dos é apo -
iá-los. Pela pri me i ra vez, po rém, Bla ir fa lou na con tra-
par ti da es pe ra da e no “uso para o bem” da ali an ça
RU-EUA. O Re i no Uni do de se ja que os EUA pres tem
ou vi dos à co mu ni da de in ter na ci o nal e co o pe rem nos
te mas de in te res se des ta: o pro ces so de paz no Ori -
en te Mé dio, as mu dan ças do cli ma, a er ra di ca ção da
po bre za glo bal, a NEPAD e a aju da à Áfri ca, o for ta le-
ci men to da ONU. Exem plo de como essa tro ca pode
ser mu tu a men te be né fi ca, se gun do Bla ir, é o fato de
que o Re i no Uni do per su a diu a ad mi nis tra ção nor -
te-ame ri ca na a ob ter man da to do CSNU para o pro -
ble ma do Ira que.

Bla ir cri ti cou a es te ri li da de do “anti-ame ri ca nis-
mo” e as “te o ri as cons pi ra tó ri as” so bre as in ten ções
dos EUA em re la ção ao Ira que (alu são ao in te res se
no pe tró leo). O pro ble ma, se gun do edi to ri al do “The
Gu ar di an”, é que os EUA po dem ser uma for ça para o
bem, mas Bla ir não con se guiu con ven cer o pú bli co
bri tâ ni co de que a ad mi nis tra ção Bush me re ce con fi-
an ça para li de rar uma guer ra e “é a ma ne i ra como
essa ad mi nis tra ção age nes sa ques tão que cria des -
con fi an ça em Whi te hall, em West mins ter e no país”.
Bla ir não es cla re ceu se o RU con si de ra in dis pen sá-
vel uma se gun da re so lu ção do CS para de ci dir so-
bre o uso da for ça con tra o Ira que. Re me teu a de cla-
ra ção es cri ta de Jack Straw sub me ti da ao Par la men-
to na mes ma data (7-1-03), em que o FCO re ca pi tu-
la as pri o ri da des da po lí ti ca ex ter na bri tâ ni ca para o
Ira que. O pa pel de Straw tam pou co es cla re ce este
pon to. A re a ção de Lon dres à re cen te des co ber ta de 
ogi vas em bom es ta do pe los ins pe to res das Na ções
Uni das foi ca u te lo sa.

Con fli to Pa les ti no-Isra e len se
O RU tem as su mi do uma pos tu ra ati va no Ori en-

te Mé dio, con tan do para tan to com o en ga ja men to
pes so al de Bla ir, que re a li zou duas vi a gens à re gião
de po is do 11 de se tem bro. O Go ver no bri tâ ni co vem
en fa ti zan do que a so lu ção po lí ti ca para o Ori en te Mé -
dio é ur gen te, caso con trá rio não ha ve rá se gu ran ça
in ter na ci o nal. É for te a per cep ção no RU de que o êxi -
to da cam pa nha con tra o ter ro ris mo pas sa, no mé dio
e lon go pra zos, por ma i or sin to nia com a opi nião pú -
bli ca mu çul ma na e uma abor da gem mais cons tru ti va

dos pa í ses oci den ta is em re la ção às re i vin di ca ções
dos pa les ti nos.

A exem plo de ou tros pa í ses, o RU tem re pe ti da-
men te con de na do a es ca la da de vi o lên cia em Isra el e 
nos Ter ri tó ri os Ocu pa dos, exor tan do as par tes a bus -
ca rem uma so lu ção ne go ci a da para o con fli to, in clu in-
do a im ple men ta ção das re co men da ções do Re la tó-
rio Mit chell e o cum pri men to das re so lu ções per ti nen-
tes do Con se lho de Se gu ran ça. Para o Go ver no bri tâ-
ni co, Isra el tem di re i to à se gu ran ça, mas o úni co
modo efi caz de al can çá-la se ria pela via pa cí fi ca,
como par te de um pro ces so po lí ti co que im ple men te o
prin cí pio de “ter ra pela paz”, co lo que a ter mo as ocu -
pa ções is ra e len ses e per mi ta o sur gi men to de um
Esta do pa les ti no “viá vel, de mo crá ti co e pa cí fi co”, com -
pro me ti do com a idéia de co-exis tên cia com Isra el.

O Se cre tá rio do Exte ri or tem vi si ta do com fre-
qüên cia vá ri os pa í ses ára bes para tro car im pres sões.
Em pé ri plo re cen te pelo Ori en te Mé dio, que in clu iu vi -
si tas à Jor dâ nia, ao Egi to, ao Ku wa it e ao Irã, Jack
Straw ten tou mos trar a seus in ter lo cu to res que, ape -
sar de ad vo gar ações du ras con tra o Ira que, o RU
con si de ra igual men te es sen ci al bus car so lu ções para 
o con fli to pa les ti no-is ra e len se, uma das prin ci pa is ca -
u sas de res sen ti men to con tra o Oci den te no mun do
ára be.

Du ran te a Con fe rên cia de Black po ol, Bla ir lem -
brou no va men te a ne ces si da de pre men te de equa ci-
o nar a ques tão pa les ti na. Bla ir tam bém de fen deu a
re a li za ção ain da este ano de uma con fe rên cia de paz
in ter na ci o nal para o Ori en te Mé dio, pro pos ta que,
con for me no ti ci a do, foi re je i ta da por Bush, para cons -
tran gi men to da di plo ma cia bri tâ ni ca.

Euro

Se, por um lado, Tony Bla ir vem re a fir man do
seu in te res se em le var o RU a ade rir ao Euro tão
logo pre en chi dos os cin co tes tes, por ou tro, o Pre si-
den te da Co mis são Eu ro péia, Ro ma no Pro di, vem
se ma ni fes tan do no sen ti do de que o pac to de es ta-
bi li da de e cres ci men to, es te io da mo e da, se ria “es-
tú pi do, como to das as de ci sões que são rí gi das”.

O Chan ce ler do Erá rio, Gor don Brown, nun ca
es con deu sua vi são de que o pac to, na for ma como foi 
ne go ci a do, é ex ces si va men te rí gi do. Brown de fen de a 
im ple men ta ção na zona Euro de sis te ma se me lhan te
ao bri tâ ni co, se gun do o qual as me tas de dé fi cit pú bli-
co são ava li a das ao lon go de um ci clo eco nô mi co, o
que per mi te que um dé fi cit em um pe río do de de sa-
que ci men to da eco no mia seja com pen sa do por um
su pe rá vit em uma fase de ma i or cres ci men to. O ob je-
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ti vo é al can çar a meta do ci clo como um todo e não de 
um ano es pe cí fi co.

Ana lis tas es ti mam que as de sa ven ças pú bli cas
en tre os mem bros da UME so bre o pac to po de rão
afe tar a cre di bi li da de do Euro e ter, no cur to pra zo, re -
fle xo ne ga ti vo so bre as pos si bi li da des de in gres so do
RU. A ta re fa do Go ver no Bla ir (em li nhas ge ra is, fa vo-
rá vel à ade são) de con ven cer o pú bli co bri tâ ni co (em
sua ma i o ria con trá rio - 57% x 34%, se gun do pes qui-
sas re cen tes) já vi nha sen do di fi cul ta da pela re lu tân-
cia dos Go ver nos da UME em apro fun dar as re for mas
de mo der ni za ção e con so li da ção do mer ca do úni co
(em es pe ci al a fle xi bi li za ção das re gras la bo ra is e a
re for ma tri bu tá ria), bem como pela es tag na ção eco -
nô mi ca pre va le cen te na re gião, so bre tu do, na Ale ma-
nha.

No mé dio pra zo, no en tan to, o atu al de ba te so -
bre o pac to po de rá fa vo re cer a ade são, pois pode le -
var a sua re vi são nos mol des de fen di dos pe los bri tâ-
ni cos. Per ma ne ce ria, no en tan to, ou tra di fi cul da de, a
sa ber, a taxa de ju ros one size fits ali apli ca da pelo
Ban co Cen tral Eu ro peu (BCE), que as au to ri da des
eco nô mi cas bri tâ ni cas con si de ram ina de qua da para
pa í ses com re a li da des eco nô mi cas dis tin tas como os
mem bros da UME. A esse res pe i to, vale lem brar que,
per sis tem dú vi das no Re i no Uni do so bre o ní vel de
con ver gên cia en tre sua eco no mia e a da UME, ape -
sar de a di fe ren ça en tre as ta xas de ju ros apli ca das
pelo Ban co da Ingla ter ra e o BCE já ter di mi nu í do mu i-
to nos úl ti mos anos.

Se gun do ana lis tas, a pos si bi li da de de que a
UME ve nha a ado tar, em uma pos sí vel re vi são do
pac to de es ta bi li da de e cres ci men to, um mo de lo se -
me lhan te ao bri tâ ni co tem cres ci do não so men te pe -
los mé ri tos do mo de lo, re co nhe ci dos mes mo por al -
guns co mis sá ri os eu ro pe us, como Pas cal Lamy, mas
tam bém pelo fato de que isto fa ci li ta ria um fu tu ro in-
gres so do RU. Não se pode es que cer que Gor don
Brown já afir mou, em di ver sas oca siões, que não co gi-
ta ele var im pos tos ou re du zir gas tos pú bli cos sim ples-
men te para atin gir me tas que con si de ra in fle xí ve is.

Em face des se qua dro, con si de ra-se, hoje, im -
pro vá vel a ma nu ten ção do cro no gra ma es ta be le ci do
por Tony Bla ir, se gun do o qual um re fe ren do so bre a
ade são se ria con vo ca do até 2003. Tal vez já pre pa ran-
do o ter re no para tan to, o Chan ce ler do Erá rio tem in -
di ca do que, caso os tes tes eco nô mi cos não ve nham a 
apon tar para a ade são, não es ta ria ex clu í da a pos si bi-
li da de de um in gres so em mo men to pos te ri or, quan do
as con di ções eco nô mi cas per mi ti rem. A pre o cu pa ção
se ria fun da men tar a de ci são de não re a li zar o re fe-
ren do em cri té ri os eco nô mi cos, evi tan do que seja in -

ter pre ta da por um viés po lí ti co, de opo si ção a uma
ma i or in te gra ção com a Eu ro pa.

Por mais que o Go ver no Bla ir pro cu re pro var o
con trá rio, en tre tan to, pa re ce cla ro para ana lis tas que
a de ci são so bre o in gres so no Euro ul tra pas sa o âm -
bi to pu ra men te eco nô mi co e vin cu la-se à po si ção que 
o Re i no Uni do ve nha a to mar so bre um apro fun da-
men to, ou não, de sua in te gra ção com as eco no mi as
eu ro péi as e à per da de so be ra nia e iden ti da de na ci o-
nal re sul tan te. O atu al Go ver no, e, so bre tu do, Tony
Bla ir já te ri am to ma do sua de ci são, não so men te pela
pos tu ra pró-eu ro péia que os ca rac te ri za, mas tam-
bém pela per cep ção de ine xo ra bi li da de da en tra da do 
Re i no Uni do na zona do Euro, em face de o país lá
con cen trar a ma i or par te de sua ati vi da de eco nô mi ca
in ter na ci o nal e re a li zar cer ca de 55% de seu co mér-
cio.

Em suma, trans pa re ce na po lí ti ca da ad mi nis tra-
ção Bla ir ati tu de, em ge ral, pró-euro, ma ti za da, en tre-
tan to, pela ca u te la eco nô mi ca e pela ex pec ta ti va
quan to ao sur gi men to de um mo men to pro pí cio para
sub me ter à con sul ta po pu lar a pos tu la ção de en tra da
na UME.

RE LA ÇÕES BRA SIL-RE I NO UNI DO

Ava li a ção ge ral do re la ci o na men to

O re la ci o na men to bi la te ral Bra sil-Re i no Uni do
atin giu, nos úl ti mos anos, pa ta mar de ex ce lên cia re -
fle ti do nos con ta tos de alto ní vel e na in ten si fi ca ção
e di ver si fi ca ção das ini ci a ti vas de diá lo go po lí ti co e
co o pe ra ção nos cam pos eco nô mi co, cul tu ral e ci en-
tí fi co e tec no ló gi co. A re cen te vi si ta a Oxford foi a
sex ta vi si ta do en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, em seus dois man da tos, ao Re i no Uni do.
O Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir, por sua vez, foi o pri -
me i ro Che fe de Go ver no bri tâ ni co a re a li zar vi si ta de 
cu nho bi la te ral ao Bra sil, de 30 de ju lho a 10 de
agos to de 2001.

As vi si tas pre si den ci a is ao RU cons ti tu í ram mar -
cos fun da men ta is do re la ci o na men to. Em de zem bro
de 1997, a vi si ta de Esta do do en tão Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so con fe riu di men são e pers -
pec ti vas iné di tas ao diá lo go com o Go ver no bri tâ ni co,
ao re la ci o na men to com a Fa mí lia Real e à in ten si fi ca-
ção dos vín cu los nos mais di ver sos cam pos: eco nô-
mi co-co mer ci al, fi nan ce i ro, po lí ti co, cul tu ral, aca dê mi-
co, ci en ti fi co e tec no ló gi co. Foi as si na do en tão o Pla -
no de Ação Con jun ta, que ins ti tu iu a Par ce ria Bra si le i-
ro-Bri tâ ni ca, pas san do o Bra sil a ser in clu í do en tre os
dez mer ca dos es tra té gi cos pre fe ren ci a is do RU para
ex por ta ção de bens e ser vi ços e para in ves ti men tos.
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O re di men si o na men to das re la ções bi la te ra is teve im -
pac to tam bém na in ten si fi ca ção dos con ta tos de alto
ní vel.

Essa in ten sa tro ca de vi si tas é in di ca ti va da mu -
dan ça qua li ta ti va no diá lo go po lí ti co bi la te ral, ba se a-
da no re la ci o na men to es ta be le ci do en tre o ex-Pre si-
den te da Re pú bli ca e o Che fe do Go ver no bri tâ ni co
nas vi si tas pre si den ci a is e em en con tros re a li za dos à
mar gem de re u niões in ter na ci o na is em es pe ci al no
âm bi to das re u niões so bre Go ver nan ça Pro gres sis ta
(Flo ren ça, 1999; Ber lim, 2000; e Esto col mo, 22 e 23
de fe ve re i ro de 2002). A su ces são de vi si tas mi nis te ri-
a is nos dois sen ti dos, bem como a sé rie de vi si tas de
go ver na do res de es ta dos bra si le i ros a Lon dres, além
de ou tras au to ri da des, en ri que cem fre qüen te men te a
agen da do re la ci o na men to. A di vul ga ção do tra ba lho
de sen vol vi do pela Co mu ni da de So li dá ria con tri bu iu
para for ta le cer os vín cu los com ins ti tu i ções bri tâ ni cas
atu an tes na área so ci al, in clu in do ins ti tu tos de di ca-
dos à ela bo ra ção de pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas e
vá ri as ONG.

Do lado bri tâ ni co, o ex pres si vo nú me ro de vi si-
tas ao Bra sil de mons tra o con ti nu a do in te res se em
for ta le cer as re la ções com o País. Me re cem des ta que
es pe ci al em 2002 às vi si tas do Prín ci pe de Ga les
(mar ço) e, no con tex to dos pre pa ra ti vos para a Con fe-
rên cia Rio+10, do Vice-Pri me i ro-Mi nis tro, John Pres -
cott (maio e ju nho). Ou tras al tas au to ri da des bri tâ ni-
cas tam bém es ti ve ram no Bra sil nes te ano: a Mi nis tra
res pon sá vel por Co mér cio Inter na ci o nal no FCO e no
DTI, Ba ro ne sa Symons (mar ço); o Mi nis tro da Ener -
gia do De par ta men to de Co mér cio e Indús tria (DTI),
Bri an Wil son, para par ti ci par de con fe rên cia in ter na ci-
o nal so bre o pe tró leo no Rio de Ja ne i ro (se tem bro); e,
am bos do FCO, Gra ham Fry, Sub se cre tá rio Adjun to, e 
Ni co la Bre wer, Di re to ra de Assun tos Glo ba is. Em de -
zem bro pas sa do, es te ve no Bra sil, em vi si ta pros pec-
ti va, o novo Sub se cre tá rio Par la men tar do FCO com
res pon sa bi li da de para Amé ri ca La ti na, Bill Ram mell.
Da mes ma for ma, o Re i no Uni do en vi ou Lord Wil li ams
of Mostyn, Lí der na Câ ma ra dos Lor des e mem bro do
Ca bi net Offi ce, como re pre sen tan te ofi ci al do Re i no
Uni do às ce ri mô ni as de Pos se do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va.

O re di men si o na men to das re la ções bi la te ra is
tem-se re fle ti do em am plo es pec tro de ver ten tes: im -
plan ta ção de me ca nis mos re gu la res de con sul ta de
alto ní vel tan to na área po lí ti ca (“High Le vel Talks”,
“Po licy Plan ning”, con ver sa ções so bre di re i tos hu ma-
nos) quan to na área eco nô mi ca (in ter câm bio de opi -
niões so bre a agen da do G-7 e te mas de po lí ti ca fi -
nan ce i ra e de po lí ti ca co mer ci al e de in te gra ção),

apro xi ma ção na área par la men tar (com a for ma ção
do Bra zi li an AII-Party Par li a men tary Group, no Par la-
men to bri tâ ni co, e re gu lar tro ca de vi si tas) e iné di ta in -
ten si fi ca ção na co o pe ra ção mi li tar (con tra tos as si na-
dos pela Ma ri nha bra si le i ra para a aqui si ção de 4 fra -
ga tas e 7 na vi os para apo io a ser vi ços de si na li za ção
náu ti ca; cri a ção da em pre sa South Ame ri ca Ordnan -
ce, com ca pi tal bra si le i ro e in glês, que con tri bu i rá
para a re cu pe ra ção do par que in dus tri al mi li tar no
Bra sil, aber tu ra de mer ca do e trans fe rên cia de tec no-
lo gia; as si na tu ra de Me mo ran do de Enten di men to na
área de de fe sa, por oca sião da vi si ta do en tão Mi nis-
tro Ge ral do Qu in tão ao Re i no Uni do, em 2000).

Há que se men ci o nar, ain da, o pro gra ma de in -
ter câm bio de di plo ma tas bra si le i ros e bri tâ ni cos. Des -
de 1996, o Insti tu to Rio Bran co re ce be di plo ma tas bri -
tâ ni cos para cur sar o Pro gra ma de For ma ção e Aper -
fe i ço a men to (PROFA). Em 2000, como for ma de re ci-
pro car a vaga ofe re ci da pelo Go ver no bra si le i ro, o Fo -
re ign & Com mon we alth Offi ce re ce beu pela pri me i ra
vez di plo ma ta bra si le i ro para es tá gio de dois me ses
na área po lí ti ca do Ser vi ço Exte ri or bri tâ ni co. O pro-
gra ma vem se mos tran do mu i to bem-su ce di do, ten do
se ini ci a do em ja ne i ro de 2003 novo es tá gio de di plo-
ma ta bra si le i ro no FCO.

Ain da a dar mos tras da ex ce lên cia do re la ci o na-
men to bi la te ral, es te ve a re pre sen ta ção dos in te res-
ses do Re i no Uni do em Bel gra do, que o Bra sil, aten -
den do a so li ci ta ção bri tâ ni ca, as su miu pri me i ra men te
por al guns dias em ou tu bro de 1998 e, pos te ri or men-
te, com o agra va men to da cri se no Ko so vo, re to mou
de mar ço de 1999 até ou tu bro de 2000, quan do Lon -
dres e Bel gra do res ta be le ce ram re la ções di plo má ti-
cas.

Atu a li za ção do Pla no de Ação Con jun ta

Por oca sião da vi si ta de Bla ir ao Bra sil, o Pla no
de Ação Con jun ta foi re vis to, atu a li za do e re for ça do
como ins tru men to ba li za dor das re la ções bi la te ra is.
O do cu men to as si na do por oca sião da vi si ta de
Esta do de 1997 ha via con fe ri do pri o ri da de a oito
áre as es pe ci fi cas, a sa ber: co mér cio e in ves ti men-
tos; ques tões glo ba is e de fi nan ças in ter na ci o na is;
edu ca ção; ciên cia, tec no lo gia e co o pe ra ção téc ni ca,
in clu si ve pro te ção am bi en tal; di re i tos hu ma nos; luta
con tra o cri me in ter na ci o nal, la va gem de di nhe i ro,
ter ro ris mo, dro gas e cor rup ção: de fe sa na ci o nal e
par ti ci pa ção em ope ra ções de paz. Duas no vas áre -
as fo ram in cor po ra das em 2001: ges tão pú bli ca e er -
ra di ca ção da po bre za.

Re su mem-se, a se guir, as prin ci pa is áre as de
atu a ção do Pla no de Ação Con jun ta:
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1) Co mér cio e Inves ti men tos

Os dois pa í ses su bli nham as boas re la ções en -
tre suas res pec ti vas or ga ni za ções go ver na men ta is
de pro mo ção de co mér cio ex te ri or, bem como a im-
por tan te con tri bu i ção de seus se to res pri va dos, sa li-
en tan do, nes se se tor, a cri a ção do Fó rum Empre sa-
ri al Bi la te ral. Os dois pa í ses com pro me tem-se a for -
ta le cer a co o pe ra ção en tre seus se to res pú bli co e
pri va do por meio de um pro gra ma co or de na do de
mis sões, me sas-re don das, in ter câm bi os e ou tras
ati vi da des des ti na das a se to res pri o ri tá ri os. Sa li en-
tam a ne ces si da de de uma ma i or ên fa se na ava li a-
ção de opor tu ni da des re cí pro cas de in ves ti men to
em in fra-es tru tu ra.

2) Te mas Inter na ci o na is e Fi nan ce i ros

Pro mo ver me ca nis mos efi ca zes para o in ter-
câm bio de per cep ções so bre os prin ci pa is ce ná ri os
e te mas in ter na ci o na is de na tu re za po lí ti ca e fi nan-
ce i ra, es pe ci al men te nos qua dros da Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio, do G8 e do G20, e tra ba lhar
em con jun to na cena in ter na ci o nal para a pro mo ção
do de sen vol vi men to sus ten tá vel. Ma xi mi zar a uti li za-
ção do Me ca nis mo Anu al de Con ver sa ções de Alto
Ní vel Bra sil/Re i no Uni do e as Re u niões de Con sul-
tas Eco nô mi cas Bi la te ra is, as sim como in cen ti var vi -
si tas re cí pro cas em ní vel mi nis te ri al e de fun ci o ná ri-
os de alto es ca lão dos dois Go ver nos.

3) Edu ca ção

Incen ti var am plo aces so aos res pec ti vos sis te-
mas edu ca ci o na is no Bra sil e no Re i no Uni do por
meio de bol sas de es tu do, pro gra mas de edu ca ção
a dis tân cia e ou tras ini ci a ti vas; pro mo ver o in ter câm-
bio de ex pe riên ci as en tre es pe ci a lis tas e téc ni cos no 
cam po da edu ca ção; in cen ti var o es tu do do idi o ma
in glês no Bra sil e do idi o ma por tu guês no Re i no Uni -
do, bus can do atra ir o se tor pri va do em am bos os pa -
í ses para pro je tos nes sa área.

4) Ciên cia e Tec no lo gia

Pro mo ção e co o pe ra ção em Ciên cia e Tec no-
lo gia por meio de con ta tos re gu la res en tre au to ri da-
des, es pe ci a lis tas e téc ni cos dos dois pa í ses. Para
tan to, se rão de fi ni das áre as pri o ri tá ri as de atu a ção
con jun ta por meio de con sul tas en tre o Mi nis té rio da 
Ciên cia e Tec no lo gia do Bra sil e o Uni ted King dom
Offi ce of Sci en ce and Tech no logy.

5) Meio Ambi en te e De sen vol vi men to Sus ten tá-
vel

Bus car uma ma i or co or de na ção e atu a ção
con jun ta em fó runs in ter na ci o na is para a pro mo ção
do de sen vol vi men to sus ten tá vel e pre ser va ção do
meio am bi en te. Bus car uma ma i or co or de na ção na
pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten tá vel se gun do
os com pro mis sos acor da dos na Con fe rên cia do Rio
de 1992, na Con fe rên cia de Nova York de 1997 e na 
Con fe rên cia Rio + 10, re a li za da em Jo ha nes bur go,
em 2002. Man ter con sul tas re gu la res so bre as   ne -
go ci a ções in ter na ci o na is re la ti vas ao Pro to co lo de
Kyo to e atu ar de for ma con cer ta da no con tex to da
Ini ci a ti va de Ener gia Lim pa.

6) Di re i tos Hu ma nos

Os dois pa í ses se com pro me tem a tra ba lhar
bi la te ral men te e em fó runs in ter na ci o na is para a
pro te ção e pro mo ção dos di re i tos hu ma nos. Ambos
os pa í ses vêem com sa tis fa ção a cres cen te co o pe-
ra ção nes sa área, in clu si ve em pro je tos es pe cí fi cos,
como o de tre i na men to po li ci al, e por meio do diá lo-
go anu al so bre di re i tos hu ma nos.

7) Com ba te ao Trá fi co de Dro gas, ao Ter ro ris mo
e Te mas Cor re la tos

Inten si fi car a co o pe ra ção e os ob je ti vos co-
muns de com ba te às ques tões glo ba is de cor ren tes
do trá fi co de dro gas, do cri me or ga ni za do trans na ci-
o nal, da la va gem de di nhe i ro, do se qües tro, do ter ro-
ris mo in ter na ci o nal e da cor rup ção.

8) De fe sa e Ma nu ten ção da Paz

Dar se gui men to ao diá lo go e ao in ter câm bio
de in for ma ções em ques tões de in te res se mú tuo re -
la ti vas à de fe sa e in cen ti var a co o pe ra ção no cam po
das ini ci a ti vas in ter na ci o na is para a ma nu ten ção da
paz.

9) Qu es tões So ci a is e Eli mi na ção da Po bre za

Bus car a eli mi na ção da po bre za e al can çar
me tas in ter na ci o na is de de sen vol vi men to. Os dois
pa í ses con ti nu a rão a in cen ti var pro je tos con jun tos
de com ba te à po bre za e à de si gual da de e de pro-
mo ção da in clu são so ci al. Esta be le cer opor tu ni da-
des eco nô mi cas e ser vi ços pú bli cos efi ci en tes para
as ca ma das mais ca ren tes da po pu la ção.

10) Ges tão Pú bli ca

Os dois pa í ses de ve rão com par ti lhar ex pe riên-
ci as e tra ba lhar em con jun to com o ob je ti vo de mo-
der ni zar as prá ti cas go ver na men ta is com vis tas ao
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pro vi men to de ser vi ços pú bli cos mais efi ca zes e
trans pa ren tes, in clu in do um me lhor uso das tec no lo-
gi as de co mu ni ca ção e da in for ma ção.

Co mér cio e Inves ti men tos

O Bra sil é o ma i or par ce i ro co mer ci al do Re i no
Uni do na Amé ri ca La ti na. As ex por ta ções bri tâ ni cas
para o mer ca do bra si le i ro re pre sen tam mais de um
ter ço do to tal ex por ta do para toda a re gião. Em ní ve is
glo ba is, o Bra sil é o 320 des ti no das ex por ta ções bri -
tâ ni cas (da dos de 2000). Por sua vez, o Re i no Uni do
foi o dé ci mo des ti no das ex por ta ções bra si le i ras em
2001, cor res pon den tes a US$1,7 bi lhão, e o dé ci mo
em ter mos de im por ta ções, com US$1,2 bi lhão. O
Re i no Uni do é uma das pou cas po tên ci as in dus tri a is
com as qua is o Bra sil man tém su pe rá vit na ba lan ça
co mer ci al.

A pa u ta de ex por ta ções bra si le i ras para o mer -
ca do bri tâ ni co é re la ti va men te di ver si fi ca da, in clu in-
do aviões (o prin ci pal item em anos re cen tes), cal ça-
dos, pas ta quí mi ca de ma de i ra, ma de i ra com pen sa-
da, pre pa ra ção e con ser vas de car ne bo vi na, fa re lo
de soja, soja, car ne bo vi na, mo to res e par tes, e pa -
pel e car tão. Aviões, mo to res e cal ça dos re pre sen ta-
ram, até ju lho de 2002, 23,5% do to tal ex por ta do. Já 
as im por ta ções pro ve ni en tes do Re i no Uni do são,
em ge ral, bens de pro du ção e bens de ca pi tal, tais
como apa re lhos elé tri cos para te le fo nia, tur bor re a to-
res, par tes e pe ças para ve í cu los, mo to res de pis-
tão, apa re lhos trans mis so res, e ins tru men tos e apa-
re lhos de me di ção, mas in clu em tam bém pro por ção
im por tan te de pro du tos far ma cêu ti cos e da in dús tria
quí mi ca (com pos tos de fun ções ni tro ge na das e
com pos tos he te ro cí cli cos), além de gás pro pa no li -
que fe i to.

Dada a com ple men ta ri da de tec no ló gi ca en tre
as in dús tri as bri tâ ni ca e bra si le i ra, a par ce ria em pre-
sa ri al afi gu ra-se fa tor de am pli a ção do co mér cio e
dos in ves ti men tos en tre os dois pa í ses, como se ob-
ser va na co o pe ra ção en tre a Embra er e a Rolls Roy -
ce. As Câ ma ras de Co mér cio re gi o na is bri tâ ni cas,
bem como a cons ti tu i ção do Con se lho Empre sa ri al
Bra sil-Re i no Uni do, têm con tri bu í do para apro xi mar
pe que nas e mé di as em pre sas dos dois pa í ses, so-
bre tu do por meio da or ga ni za ção de mis sões em pre-
sa ri a is ao Bra sil.

Entre os pa í ses da Amé ri ca La ti na, o Bra sil é o 
país que mais re ce beu in ves ti men tos bri tâ ni cos e o
que mais tem in ves ti do no Re i no Uni do. Con tu do,
em 2000, se gun do da dos ofi ci a is do Ba cen, os in-
ves ti men tos di re tos bri tâ ni cos no Bra sil cons ti tu íam
ape nas 2,6% do es to que re gis tra do, so man do
US$3,9 bi lhões (com pa ra do com 4,2% e US$1,8 bi -
lhão, em fins de 1995). A per da de di na mis mo re la ti-
vo da que le flu xo re sul tou em que o es to que de IDE
bri tâ ni co no to tal bra si le i ro ca ís se da sé ti ma po si-
ção, em 1995, para a dé ci ma, em fins de 2000, de-
po is dos EUA, Espa nha, Pa í ses Ba i xos, llhas Cay-
man, Fran ça, Por tu gal, Ale ma nha, Ja pão e Su í ça.

Mes mo as sim, re pre sen ta va lo res ex pres si vos
em nú me ros ab so lu tos. Cite-se, por exem plo, ini ci a ti-
vas como a do HSBC (in ves ti men to de US$1 bi lhão)
e da Bri tish Gás (ad qui riu a Com gás por US$1,65
bi lhão), as aqui si ções do ban co de in ves ti men tos
Grap hus pelo Fle mings (re cen te men te ad qui ri do
pelo Cha se, nor te-ame ri ca no), do Ba me rin dus pelo
HSBC e do Mul ti plic pelo Lloyds TBs. A no tar tam-
bém a par ti ci pa ção in di re ta do Ro yal Bank of Sco-
tland na com pra do Ba nes pa pelo San tan der, de
quem é só cio.

Igual men te im por tan te é a par ti ci pa ção de em -
pre sas bri tâ ni cas no pro ces so de con ces são de áre -
as de ex plo ra ção de pe tró leo, en tre as qua is cabe
ci tar a BP, Shell, Ame ra da Hess (atra vés da sub si-
diá ria no Re i no Uni do) e Enter pri se Oil. O in te res se
das com pa nhi as bri tâ ni cas do se tor de pe tró leo fi-
cou evi den ci a do na Fe i ra Oil & Gas Expo, re a li za da
no Rio de Ja ne i ro em se tem bro de 2002, jun ta men te
com o XVII Con gres so Mun di al do Pe tró leo.

Em ju lho de 2002, a Co rus – oi ta va ma i or em -
pre sa si de rúr gi ca do mun do – anun ci ou es tar em
tra ta ti vas com a CSN com vis tas à fu são. A no tí cia
ca u sou po lê mi ca no mer ca do bri tâ ni co, ten do al guns
ana lis tas pon de ra do que a vo la ti li da de ma i or da
eco no mia bra si le i ra po de ria au men tar o ris co da Co -
rus. Seus di ri gen tes, con tu do, têm en fa ti za do os be-
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ne fí ci os es tra té gi cos (como aces so ao mi né rio de
fer ro bra si le i ro) e eco nô mi cos (ma i or ren ta bi li da de
da CSN) do pro je to. Em 13 de no vem bro de 2002,
con tu do, foi anun ci a do o can ce la men to da fu são. O
anún cio oca si o nou uma pro nun ci a da que da do pre-
ço das ações da Co rus (de 36.75 para 27 cen ta vos),
ao con trá rio do ocor ri do com as ações da bra si le i ra,
que su bi ram na Bo ves pa. Em co mu ni ca do a im pren-
sa, a com pa nhia an glo-ho lan de sa atri bu iu a de ci são
a “on go ing un cer ta in ti es in the glo bal bu si ness en vi-
ron ment and the fi nan ci al mar kets”, sem men ci o nar
ou tros ris cos. Re co nhe ceu ade ma is que con ti nua
per den do di nhe i ro, em ní ve is su pe ri o res aos pre vis-
tos, sem que haja uma pers pec ti va de re ver são des -
sa si tu a ção no cur to pra zo. A soma des ses fa to res
ex pli ca ria a for te ba i xa da co ta ção dos pa péis da
Co rus, cuja dí vi da foi re du zi da a ní vel de junk bonds 
no dia se guin te ao can ce la men to do pro je to de fu-
são (14 de no vem bro). Espe cu la-se que, em re a li da-
de, foi a de te ri o ra ção da si tu a ção da Co rus que in vi-
a bi li zou a pos si bi li da de de que vi es se a as su mir a
di vi da da CSN, con for me es ti pu la va o pro je to ini ci al,
le van do ao pre si den te des ta úl ti ma a pro por o can-
ce la men to da fu são.

É de cer to modo cu ri o so e con tra di tó rio que,
des car ta da a pos si bi li da de de as so ci a ção com a
CSN, vá ri os ana lis tas pas sem a co men tar que o
des fa zi men to do ne gó cio está con tri bu in do para a
ver da de i ra der ro ca da da ges tão Tony Ped der (CEO
da Co rus), a pon to de pôr em ques tão a pró pria so -
bre vi vên cia do gru po. Ped der iden ti fi ca va, em ju lho
úl ti mo, a fu são com a CSN e a ven da dos ne gó ci os
em alu mí nio como uma sa í da es tra té gi ca, que aju-
das se a su pe rar os pro ble mas de ren ta bi li da de de
sua em pre sa. Ima gi na va, as sim, po der re es tru tu rar
a Co rus para con cen trar-se na pro du ção de aço-car -
bo no, além de ter aces so a pre ços mais ba ra tos ao
fer ro da mina de pro pri e da de da CSN. Qu an do do
anún cio da pos sí vel fu são, como se sabe, os ana lis-
tas fi nan ce i ros lon dri nos ha vi am re a gi do ne ga ti va-
men te, ava li an do que a as so ci a ção com em pre sa lo -
ca li za da em país emer gen te, com uma eco no mia
ins tá vel e pas san do por um pe río do de in cer te za
ele i to ral, au men ta ria de ma si a da men te o ris co do
em pre en di men to como um todo. Os mes mos ana lis-
tas ago ra co men tam que o rom pi men to do acor do
terá con se qüên ci as ne ga ti vas para a re cu pe ra ção fi -
nan ce i ra da Co rus.

As de cla ra ções da CSN, ve i cu la das na im pren-
sa lo cal, no sen ti do de que a ini ci a ti va de sus pen der
a fu são par ti ra da fir ma bra si le i ra de vi do ao fra co

de sem pe nho da Co rus, aca ba ram por cha mar a
aten ção para as di fi cul da des en fren ta das pelo gru po
bi na ci o nal, ora re cha ça do jus ta men te pela fir ma (de
mer ca do emer gen te) que, até pou cos dias atrás, era 
apre sen ta da como a so lu ção dos seus pro ble mas.

Qu an to ao tu ris mo, o Re i no Uni do cons ti tui
mer ca do emis sor cada vez mais re le van te para o
Bra sil. O nú me ro de vi a jan tes bri tâ ni cos para o
Bra sil vem cres cen do, ten do che ga do a 143,8 mil
em 2000 se gun do a Embra tur. Cabe res sal tar que
a in dús tria bri tâ ni ca do tu ris mo con ta com im por-
tan tes in ves ti men tos no Bra sil. Estão pre sen tes os 
gru pos Crow ne Pla za, Hil ton Group, Ho li day Inn,
Inter-Con ti nen tal, Le Mé ri di an, Ori ent Express e
Su per Clubs.

No sen ti do in ver so, cer ca de 40 em pre sas bra -
si le i ras, en tre as qua is o Ban co do Bra sil, Ban co
Mer can til, Uni ban co, Ode brecht, Pe tro brás e Va rig
en con tram-se es ta be le ci das no Re i no Uni do e têm
efe tu a do im por tan tes in ves ti men tos. O nú me ro de
re pre sen ta ções de ban cos bra si le i ros na City tem,
po rém, di mi nu í do, fato, em par te, ex pli ca do pela
com pra de suas ma tri zes no Bra sil por ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras es tran ge i ras.

A vi si ta do Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir, em
2001, apre sen tou tam bém uma for te ver ten te eco-
nô mi ca, ten do em vis ta o gran de in te res se do Go-
ver no bri tâ ni co em am pli ar e in ten si fi car a par ce ria
com o Bra sil em seg men tos im por tan tes de ne gó ci-
os. Re ce be ram des ta que as áre as de ener gia (es pe-
ci al men te pros pec ção e ex plo ra ção de pe tró leo, co-
mer ci a li za ção e dis tri bu i ção de gás na tu ral), quí mi ca
e far ma cêu ti ca, ae ro náu ti ca, fi nan ce i ra e ban cá ria e
de tec no lo gi as da in for ma ção. Nes se sen ti do, o Pri -
me i ro-Mi nis tro se fez acom pa nhar por dez em pre sá-
ri os de for te re pre sen ta ti vi da de no es ta men to de ne -
gó ci os bri tâ ni co, en tre os qua is os pre si den tes da
Rolls Roy ce, BAe Systems, Rothschi id e Enter pri se
Oil, que man ti ve ram con ta tos em São Pa u lo com o
em pre sa ri a do bra si le i ro.

Du ran te a vi si ta de Bla ir, as sim como nas vi si-
tas da Ba ro ne sa Symons e do Prín ci pe de Ga les
(mar ço/2002), o lado bri tâ ni co re i te rou seu in te res se
na ven da de ca ças à FAB em pro pos ta apre sen ta da
pelo con sór cio for ma do pela BAE Systems e a su e-
ca SAAB.

Há que se con si de rar, ain da, a po si ção de Lon -
dres como im por tan te cen tro de for ma ção de opi-
nião eco nô mi ca in ter na ci o nal, o que tem le va do au-
to ri da des bra si le i ras a re a li zar vi si tas pe rió di cas ao
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Re i no Uni do, com vis tas a for ne cer in for ma ções e
es cla re ci men tos so bre o de sem pe nho da eco no mia
bra si le i ra. No mês de ju nho de 2002, vi si tou a ca pi tal
bri tâ ni ca o en tão Pre si den te do Ban co Cen tral,
Armí nio Fra ga. Na oca sião, pro fe riu pa les tra na City,
or ga ni za da pelo ‘De uts che Bank” e man te ve en con-
tro fe cha do com 12 gran des in ves ti do res, de ten to res
de tí tu los bra si le i ros. O ex-Mi nis tro da Fa zen da re a li-
zou vi si ta a Lon dres, em se tem bro úl ti mo, quan do
fez apre sen ta ção a in ves ti do res no Ban co da Ingla-
ter ra e man te ve en con tro com al tos fun ci o ná ri os dos 
prin ci pa is ban cos com in ves ti men tos no Bra sil. O
en tão Mi nis tro Pe dro Ma lan re u niu-se, ain da, com o
Chan ce ler do Erá rio, Gor don Brown, e o Go ver na dor
do Ban co da Ingla ter ra, Sir Eddie Ge or ge.

Esses en con tros en tre au to ri da des eco nô mi-
cas de am bos os pa í ses, bem como as re u niões de
con sul ta so bre te mas eco nô mi cos, re a li za das anu al-
men te, têm per mi ti do um apro fun da men to do diá lo-
go eco nô mi co, so bre tu do com o Fo re ign & Com-
mon we alth Offi ce e o Te sou ro. Fre qüen tes en con tros
em ní vel téc ni co en tre re pre sen tan tes do Mi nis té rio
da Fa zen da e do BNDES e seus con tra par tes bri tâ-
ni cos tam bém com pro vam a flu i dez al can ça da pe las
re la ções bi la te ra is no cam po eco nô mi co-fi nan ce i ro.

Tam bém nes se con tex to, me re cem re gis tro as
vi si tas a Lon dres, em 2002, do en tão Mi nis tro do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or,
Emba i xa dor Sér gio Ama ral e do ex-Pre si den te do
BNDES, Ele a zar de Car va lho, em mar ço, e do en tão
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, Pe dro Pa ren te, em fe-
ve re i ro. As au to ri da des bra si le i ras pu de ram apre-
sen tar qua dro atu a li za do so bre a evo lu ção da eco-
no mia bra si le i ra, bem como cha mar aten ção da co-
mu ni da de em pre sa ri al bri tâ ni ca para as opor tu ni da-
des de in ves ti men to no Bra sil, com des ta que para o
se tor de ener gia.

Ape sar da pre o cu pa ção re ve la da com o mo-
men to que atra ves sa a eco no mia bra si le i ra, so bres-
sai en tre as au to ri da des eco nô mi cas do Re i no Uni -
do (Te sou ro e Ban co da Ingla ter ra) uma ava li a ção
po si ti va so bre a po lí ti ca eco nô mi ca se gui da pelo
País, na qual des ta cam a si tu a ção fis cal equi li bra da
e um re gi me de con tro le in fla ci o ná rio efi caz. Apre ci-
a ção se me lhan te tem sido co lhi da na City e no meio 
em pre sa ri al.

Con so an te esta ava li a ção po si ti va, o Re i no
Uni do tem ma ni fes ta do, tan to em en con tros bi la te ra-
is, como nos fo ros mul ti la te ra is, seu apo io ao País.
Para as au to ri da des eco nô mi cas bri tâ ni cas, pa í ses
como o Bra sil, que apre sen tam re gi mes eco nô mi cos

con sis ten tes, mas vêm sen do afe ta das por cho ques
ex ter nos, me re cem con ti nu ar con tan do com a as sis-
tên cia dos go ver nos cre do res e das ins ti tu i ções fi-
nan ce i ras in ter na ci o na is.

O agra va men to da cri se na Argen ti na e, mais
re cen te men te, as tur bu lên ci as ex pe ri men ta das pelo
Bra sil, le va ram o Re i no Uni do a apro fun dar as dis-
cus sões acer ca do es ta be le ci men to de uma nova
sis te má ti ca para o tra ta men to de pa í ses em di fi cul-
da des fi nan ce i ras. O tema tem sido ob je to de cres-
cen te aten ção do Chan ce ler do Erá rio, que, na con-
di ção de pre si den te do Co mi tê Mo ne tá rio e Fi nan ce-
i ro Inter na ci o nal (IMFC) do FMI, es ta be le ceu pra zo
até abril pró xi mo para que o Fun do apre sen te uma
pro pos ta que ve nha a subs ti tu ir o atu al pro ce di men-
to ad hoc de tra ta men to das cri ses.

Entre as su ges tões dis cu ti das, es tão a in clu-
são de cláu su las de ação de co le ti va (CAC) nos tí tu-
los so be ra nos e o es ta be le ci men to do SDRM (‘So-
ve re ign Debt Res truc tu ring Me cha nism’), me ca nis-
mo que pre vê a sus pen são de pa ga men tos e res tri-
ção de mo vi men tos de ca pi ta is pe los pa í ses em di fi-
cul da des fi nan ce i ras, en quan to se en con trem em
pro ces so de “de fa ult”, de for ma a pos si bi li tar uma
re es tru tu ra ção or de na da de suas dí vi das. O Re i no
Uni do tem fa vo re ci do en fo ques “de mer ca do” para a
so lu ção dos pro ble mas de en di vi da men to de pa í ses
emer gen tes, como, a seu ver, se ri am as ini ci a ti vas
aci ma. Ao con trário, pro pos tas de alto teor in ter ven-
ci o nis ta, como a da apli ca ção da “taxa To bin”, não
têm des per ta do ma i or in te res se das au to ri da des
eco nô mi cas bri tâ ni cas.

Vale lem brar, no en tan to, que as pro pos tas de
in clu são nos tí tu los so be ra nos de CAC e/ou do es ta-
be le ci men to de um SDRM, men ci o na das aci ma,
vêm sen do en ca ra das com ce ti cis mo pelo Go ver no
bra si le i ro, que teme que sua im ple men ta ção ve nha
a pro vo car ele va ção dos spre ads e re tra ção nos in -
ves ti men tos des ti na dos aos mer ca dos emer gen tes.

Ciên cia e tec no lo gia

O aden sa men to da co o pe ra ção bi la te ral ci en tí fi-
co-tec no ló gi ca en tre o Bra sil e o Re i no Uni do in clui-se
en tre os ob je ti vos pri o ri tá ri os ex pli ci ta dos no Pla no de
Ação Con jun ta de de zem bro de 1997. A im por tân cia
da co o pe ra ção nes ta área foi re a fir ma da quan do da
úl ti ma re u nião do me ca nis mo de “high le vel talks”, re a-
li za da em Bra sí lia em de zem bro de 2001.

Os en con tros anu a is en tre o De part ment for
Inter na ti o nal De ve lop ment e a Agên cia Bra si le i ra de
Co o pe ra ção, as vi si tas dos Mi nis tros de Ciên cia e
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Tec no lo gia ao RU, apon tam áre as de con ver gên cia
en tre os in te res ses bra si le i ros e bri tâ ni cos no que
con cer ne a co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca.

Qu an do da vi si ta do en tão Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que Car do so em de zem bro de 1997, em
pa ra le lo ao Pla no de Ação Con jun ta, foi con clu í do o
“Acor do Bá si co de Co o pe ra ção Ci en tí fi ca e Tec no ló-
gi ca en tre o Go ver no do Re i no Uni do da Grã-Bre ta-
nha e Irlan da do Nor te e o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil”. Os pro gra mas de co o pe ra ção
bi la te ral na área de ciên cia e tec no lo gia ora em cur -
so con cen tram-se em sua gran de ma i o ria nos se-
guin tes te mas: meio am bi en te, em par ti cu lar pro te-
ção e edu ca ção am bi en tal, sa ú de, go ver nan ce e re -
for ma do es ta do.

A co o pe ra ção téc ni ca bi la te ral, con du zi da pelo
De part ment for Inter na ti o nal De ve lop ment pelo lado
bri tâ ni co e a Agên cia Bra si le i ra de Co o pe ra ção pelo
lado bra si le i ro, en con tra-se em fase de re vi são como 
re sul ta do da pre pa ra ção de um novo Stra te gic Pa-
per on Bra zil. Após pro ces so de con sul ta, o novo
Pa per, pu bli ca do em ou tu bro de 2001, ser vi rá de ba -
li za men to para a co o pe ra ção téc ni ca bi la te ral nos
pró xi mos qua tro anos.

À luz dos “high le vei talks”, os te mas pri o ri tá ri-
os para am pli ar a co o pe ra ção bi la te ral ci en tí fi co-tec-
no ló gi ca en tre o Bra sil e o Re i no Uni do são: tec no lo-
gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção; e-go vern ment;
es tu dos de pros pec ção (con cen tra dos no Re i no Uni -
do no Pro gra ma Fo re sight); trans fe rên cia de tec no lo-
gia e co la bo ra ção en tre aca de mia e in dús tria (Link
col la bo ra ti ve re se arch).

Meio Ambi en te e De sen vol vi men to Sus ten tá vel

O Re i no Uni do é dos prin ci pa is par ce i ros do
Bra sil em ma té ria de co o pe ra ção am bi en tal e gran-
de par te dos pro je tos bi la te ra is de co o pe ra ção téc ni-
ca são nes sa área, que ocu pa po si ção de des ta que
na agen da ex ter na bri tâ ni ca.

Qu an to à exe cu ção de pro gra mas, o foco prin -
ci pal da co o pe ra ção am bi en tal bi la te ral é o Pro gra-
ma Pi lo to para Pro te ção das Flo res tas Tro pi ca is –
PPG7; por meio do DFID (De par ta ment for Inter na ti-
o nal De ve lop ment), o Re i no Uni do é o ter ce i ro ma i or
con tri bu in te para o PPG-7 e Fun do para as Flo res-
tas Tro pi ca is, ten do alo ca do 30% do to tal das con tri-
bu i ções (US27,52 mi lhões). Em sub pro gra ma do
PPG-7, ini ci a do em 1995, o DFID for ne ce as sis tên-
cia téc ni ca às Se cre ta ri as do Meio Ambi en te do
Ama pá, Ma ra nhão, Mato Gros so, Ro ra i ma e To can-
tins, e ca pa ci ta ção (“ca pa city bu il ding”) a nove go-

ver nos es ta du a is da re gião ama zô ni ca, a go ver nos
mu ni ci pa is e or ga ni za ções da so ci e da de ci vil, com
vis tas ao uso sus ten tá vel dos re cur sos na tu ra is e à
im ple men ta ção de mo de los de ma ne jo am bi en tal in -
te gra do.

O DFID tem bus ca do di re ci o nar a co o pe ra ção
com o Bra sil so bre tu do para a ver ten te da er ra di ca-
ção da po bre za, au men tan do os re cur sos des ti na-
dos ao apo io a pro gra mas de po lí ti cas so ci a is pú bli-
cas (sa ú de, edu ca ção) dos es ta dos abran gi dos pelo 
PPG-7. No biê nio 2000-2001 o DFID vem ex plo ran-
do pos si bi li da des de tra ba lho con jun to com ou tras
ins ti tu i ções bri tâ ni cas (Envi ron ment Agency) no âm-
bi to do PPG-7.

O Ro yal Bo ta nic Gar dens Kew é, des de 1968,
a prin ci pal ins ti tu i ção bri tâ ni ca de co o pe ra ção com
en ti da des bra si le i ras em pes qui sa e tre i na men to em 
bo tâ ni ca. O pro gra ma Kew-Bra sil tem como ful cro o
de sen vol vi men to da pes qui sa em bi o di ver si da de e
ra mi fi ca-se em a) pes qui sa bá si ca; b) con ser va ção e 
de sen vol vi men to sus ten tá vel e c) ca pa ci ta ção e in-
for ma ção pú bli ca. O Pro gra ma Plan tas do Nor des te
(PNE), que in clui sub pro gra mas de ma ne jo sus ten-
tá vel, é ge ren ci a do pela Asso ci a ção Plan tas do Nor -
des te (APNE) e exe cu ta do em par ce ri as com ins ti tu-
i ções bra si le i ras e es tran ge i ras, den tre as qua is o
RBG Kew e o Bris tish Coun cil. A APNE e o RBG
Kew ini ci a ram em abril 2001 um pro je to de 4 anos
(fi nan ci a do pela ONG bri tâ ni ca Cloth wor kers’ Foun-
da ti on) para o ma ne jo sus ten ta do da ve ge ta ção le-
nho sa da ca a tin ga, com ên fa se na pro du ção de le-
nha para uso do més ti co. O RBG Kew co o pe rou tam -
bém em ini ci a ti vas de edu ca ção am bi en tal e de sen-
vol vi men to sus ten tá vel no Nor des te (ju lho 2001) e
com a im plan ta ção do Cen tro de Do cu men ta ção so -
bre re cur sos ve ge ta is da Bi bli o te ca do Cen tro de
Ciên ci as Bi o ló gi cas da UFPE (do a ção de 2 to ne la-
das de li vros e ma te ri al bi bli o grá fi co). O pro je to
“Ban co de Se men tes do Mi lê nio”, que o RBG Kew
in clui na ru bri ca “con ser va ção e de sen vol vi men to
sus ten tá vel” não ob te ve ain da apro va ção das au to ri-
da des com pe ten tes bra si le i ras (in clu in do MCT) por -
que a ins ti tu i ção bri tâ ni ca não ace i tou con for mar-se
a pre ce i tos le ga is e às po si ções de prin cí pio sus ten-
ta das pelo Bra sil.

Di re i tos Hu ma nos

A co o pe ra ção Bra sil-Re i no Uni do em ma té ria
de di re i tos hu ma nos tem dois mar cos de re fe rên cia:
a De cla ra ção Con jun ta so bre Di re i tos Hu ma nos
(3-12-1997) e o Pla no de Ação Con jun ta Bra sil-Re i-
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no Uni do (3-12-97 e atu a li za ção de 30-7-01). Estes
do cu men tos pre vê em que a co o pe ra ção seja re a li-
za da por meio de: diá lo go e in ter câm bio de pon tos
de vis ta em ba ses re gu la res, bus ca de en ten di men-
tos em fo ros mul ti la te ra is, pro je tos con cre tos para a
pro mo ção e pro te ção dos di re i tos hu ma nos, as sis-
tên cia re cí pro ca, e fa ci li ta ção de con ta tos com ONG. 
No pas sa do re cen te, a evo lu ção na im ple men ta ção
do Pla no de Ação Con jun ta em ma té ria de di re i tos
hu ma nos foi a se guin te:

Con cer ta ção de po si ções em fo ros in ten ci o na is:

As duas par tes têm re i te ra do o in te res se mú-
tuo na tro ca de in for ma ções e pon tos de vis ta en tre
as de le ga ções na Co mis são de Di re i tos Hu ma nos –
CDH e na III Co mis são das Na ções Uni das. Res sal-
ve-se que o grau de con ver gên cia de po si ções do
Bra sil e do Re i no Uni do a res pe i to da agen da in ter-
na ci o nal de di re i tos hu ma nos não se tra duz ne ces-
sa ri a men te em co in ci dên cia de vo tos de re so lu ções
po li ti ca men te sen sí ve is, tais como as de si tu a ções
de pa í ses es pe cí fi cos – é na tu ral que haja di fe ren-
ças de per cep ções, e o Re i no Uni do vota em con-
cer ta ção com o gru po eu ro peu.

Na co o pe ra ção em fo ros in ter na ci o na is me re-
cem ser des ta ca dos os acor dos de apo io re cí pro co
a can di da tu ras (Bra sil ao Co mi tê para a Eli mi na ção
da Dis cri mi na ção Ra ci al – CERD x Re i no Uni do à
Co mis são Inter na ci o nal Hu ma ni tá ria de Inves ti ga-
ção; Bra sil à Sub co mis são para a Pro mo ção e Pro-
te ção dos Di re i tos Hu ma nos x Re i no Uni do ao
CERD).

Os prin cí pi os da po lí ti ca ex ter na bri tâ ni ca para
di re i tos hu ma nos que cons ti tu em pon tos de con ver-
gên cia com as po si ções do Bra sil são: os di re i tos
eco nô mi cos, so ci a is e cul tu ra is de vem ser pro mo vi-
dos com a mes ma ên fa se que os di re i tos ci vis e po -
lí ti cos; a pro mo ção dos di re i tos hu ma nos é in dis so-
ciá vel da pro mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co;
o di re i to ao de sen vol vi men to é um di re i to hu ma no
uni ver sal men te re co nhe ci do (em bo ra o Re i no Uni do
não o con si de re um di re i to co le ti vo); a glo ba li za ção
em ba ses sus ten tá ve is e eqüi ta ti vas e o com ba te à
po bre za fa zem par te dos es for ços para a ga ran tia
de to dos os di re i tos hu ma nos; são ne ces sá ri as “no-
vas par ce ri as en tre pa í ses ri cos e po bres e suas so -
ci e da des ci vis”.

Acor do so bre Trans fe rên cia de Pre sos:

Fo ram tro ca dos du ran te a úl ti ma re u nião do
Me ca nis mo de Con ver sa ções de Alto Ní vel os ins-
tru men tos de ra ti fi ca ção do Acor do so bre Trans fe-

rên cia de Pre sos, as si na do em 1998 e apro va do
pelo Con gres so Na ci o nal em ja ne i ro de 2000, o que
pos si bi li ta rá sua en tra da em vi gor.

Pro je tos de co o pe ra ção para a pro mo ção e pro-
te ção dos di re i tos hu ma nos:

Por meio do Fun do para Pro je tos de Di re i tos Hu -
ma nos (Hu man Rights Pro ject Fund) do FCO, des de
1998 o Re i no Uni do ini ci ou ou com ple tou 13 pro je tos
de par ce ria com en ti da des go ver na men ta is e/ou com
ONG no Bra sil; es tão em cur so 6 des tes pro je tos: edu -
ca ção a dis tân cia em di re i tos hu ma nos, se mi ná rio so-
bre ad mi nis tra ção pe ni ten ciá ria, Bal cão da Ci da da nia,
tra du ção para o por tu guês do “Ma nu al con tra a Tor tu-
ra” do FCO, tre i na men to de fun ci o ná ri os de pe ni ten-
ciá ri as e cam pa nha de com ba te à vi o lên cia do més ti ca
e ex plo ra ção se xu al de cri an ças.

A mo der ni za ção e aper fe i ço a men to dos mé to-
dos de tra ba lho da po lí cia e tre i na men to de po li ci a is
para o res pe i to dos di re i tos hu ma nos têm sido o
eixo prin ci pal dos en ten di men tos bi la te ra is de co o-
pe ra ção para a pro mo ção e pro te ção dos di re i tos
hu ma nos. O tema é con si de ra do pri o ri tá rio tan to
pelo Bra sil quan to pelo Re i no Uni do, por suas im pli-
ca ções em pro ble mas como a tor tu ra e a si tu a ção
car ce rá ria. As ini ci a ti vas im ple men ta das até ago ra
con sis tem em se mi ná ri os/cur sos/con sul to ria em tre i-
na men to de po li ci a is para o res pe i to dos di re i tos hu -
ma nos. Em se gui da aos High Le vei Talk de ou tu bro
2000, o SG en ca mi nhou car ta ao en tão Mi nis tro
John Bat tle re i te ran do o in te res se do Bra sil na con ti-
nu i da de da co o pe ra ção nes sa área e pro pon do a
es tru tu ra ção de um pro gra ma.

O De par ta men to da Po lí cia Fe de ral en vi ou de -
le ga ção ao Re i no Uni do (no vem bro 2000) e en tre-
gou aos in ter lo cu to res bri tâ ni cos do cu men to sin te ti-
zan do as de man das de co o pe ra ção téc ni ca. Uma
das pri me i ras ini ci a ti vas a se rem im ple men ta das se -
ria a co o pe ra ção para o for ta le ci men to ins ti tu ci o nal
da Aca de mia Na ci o nal de Po lí cia (pro je to ge ri do
pela ABC) e sua pos sí vel trans for ma ção em Cen tro
Re gi o nal de Re fe rên cia para a Amé ri ca La ti na. A
ins ti tu i ção bri tâ ni ca for ne ce do ra de as ses so ria se ria
o Brams hill Po li ce Tra i ning Col le ge, que pro pôs ela-
bo rar pro je to. A evo lu ção do as sun to de pen de de
res pos ta da par te bra si le i ra quan to ao fi nan ci a men to
dos cus tos com o en vio da mis são do Brams hill Col -
le ge ao Bra sil.

Diá lo go com ONG:

O go ver no tra ba lhis ta deu des ta que ao pa pel
das ONG na for mu la ção e exe cu ção da po lí ti ca ex-
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ter na para di re i tos hu ma nos, con vi dan do-as para
uma par ce ria com o FCO, es tru tu ra da em pro gra ma
de in ter câm bio e as ses so ria (“se cond ments”). A
Emba i xa da em Lon dres man tém diá lo go com as
prin ci pa is ONG e di vul ga in for ma ções e es cla re ci-
men tos so bre a evo lu ção das ques tões de di re i tos
hu ma nos no Bra sil. Os in ter lo cu to res mais fre qüen-
tes têm sido a Anis tia Inter na ci o nal e a Sur vi val
Inter na ci o nal. A Anis tia en vi ou pes qui sa do res so bre
a ques tão da tor tu ra ao Bra sil (ou tu bro 2001), os
qua is fo ram re ce bi dos pe los en tão Mi nis tro de Esta -
do e Se cre tá rio Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos.
Impor ta ob ser var que des de 1998 o FCO tem uma
Ini ci a ti va Anti-Tor tu ra em ní vel mun di al – uma das
es tra té gi as é o apo io à mi li tân cia das ONG. Por sua
vez, o Bra sil lan çou em 30-10-01 uma cam pa nha
na ci o nal de com ba te à tor tu ra. O Re la tor Espe ci al
so bre a Tor tu ra da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos
das Na ções Uni das, Sir Ni gel Rod ley (bri tâ ni co), fez
vi si ta ao País a con vi te do Go ver no bra si le i ro (agos -
to-se tem bro 2000) e ela bo rou re la tó rio com re co-
men da ções que fo ram in cor po ra das ao pro gra ma
bra si le i ro de com ba te à tor tu ra.

Com ba te ao Trá fi co de Dro gas, Ter ro ris mo e Te-
mas Cor re la tos

O Re i no Uni do tem atri bu í do es pe ci al im por-
tân cia ao com ba te ao cri me or ga ni za do em suas
mais di ver sas for mas. Entre as pri o ri da des de fi ni das
para o se gun do man da to de Tony Bla ir, in clu em-se:
re for ma do sis te ma ju di ci al, mo der ni za ção e am pli a-
ção da for ça po li ci al, sim pli fi ca ção de pro ce di men tos
para ex tra di ção e con fis co dos bens dos tra fi can tes
de dro gas, me di das mais se ve ras de com ba te à cor -
rup ção. Os acon te ci men tos de 11 de se tem bro ace -
le ra ram o pro ces so, em par ti cu lar em áre as vis tas
como es sen ci a is no con tex to mais am plo da es tra té-
gia de com ba te à ame a ça ter ro ris ta.

Já fo ram ado ta das vá ri as ini ci a ti vas de com ba-
te à la va gem do di nhe i ro pelo Chan ce ler do Erá rio,
que tem tam bém de fen di do a re gu la men ta ção de
me di das no pla no ex ter no (UE; Gru po de Ação Fi-
nan ce i ra – GAFI da OCDE; G-7; Na ções Uni das). A
pos si bi li da de de es tar Lon dres ocu pan do po si ção de 
des ta que na in ter me di a ção de re cur sos usa dos para 
fi nan ci ar o ter ro ris mo in ter na ci o nal re for çou as po si-
ções dos seg men tos fa vo rá ve is à ado ção de ma i or
ri gor no con tro le das ati vi da des ban cá ri as. A nova
le gis la ção anti-ter ro ris mo (“Anti-Ter ro rism, Cri me
and Se cu rity Bill”) re cen te men te apre sen ta da ao
Par la men to in clui uma sé rie de dis po si ti vos de in te-
res se das au to ri da des eco nô mi co-fi nan ce i ras, tais

como a tro ca de in for ma ções, hoje ina ces sí ve is, en -
tre di fe ren tes ór gãos do Go ver no, in clu si ve re gis tros
po li ci a is.

O pro je to de lei de ve rá pro vo car gran des dis-
cus sões. Entre os dis po si ti vos mais cri ti ca dos des ta-
ca-se a de ten ção sem jul ga men to, e por tem po in de-
ter mi na do, de es tran ge i ros sob sus pe i ta de en vol vi-
men to com o ter ro ris mo que não pos sam ser de por-
ta dos por ale ga rem cor rer ris co de tor tu ra ou mor te.
O pro je to de lei re fle te cla ra dis po si ção em ata car,
em di ver sas fren tes, a ques tão da “ex ces si va” hos pi-
ta li da de bri tâ ni ca a re des de ter ro ris mo in ter na ci o-
nal, seja no mer ca do fi nan ce i ro, seja pela aco lhi da
de in di ví du os que, in se ri dos nes sas re des, es ta ri am
abu san do dos pro ce di men tos de imi gra ção e asi lo.

O pro je to tam bém con tem pla dis po si ti vo
anti-cor rup ção, pelo qual exe cu ti vos que se en vol-
vam em atos de cor rup ção de fun ci o ná ri os e po lí ti-
cos em ter ce i ros pa í ses es ta rão su je i tos a pro ces so
ju di ci al no Re i no Uni do, com a pos si bi li da de de pri -
são. Com essa ini ci a ti va, o go ver no bri tâ ni co dá
cum pri men to a obri ga ção pre vis ta em Con ven ção
da OCDE, a qual foi as si na da pelo Re i no Uni do em
1997. Se gun do co men ta ris tas, a de mo ra bri tâ ni ca
em im ple men tar in ter na men te a Con ven ção vi nha
ge ran do cer ta ir ri ta ção em Was hing ton, que vê suas 
em pre sas em des van ta gem nos gran des con tra tos
in ter na ci o na is ven ci dos por ou tras com pa nhi as gra-
ças ao pa ga men to de su bor no.

No ce ná rio pós-11 de se tem bro, ad qui re ma i or
re le vân cia a ques tão do com ba te às dro gas, em fun -
ção de vin cu la ções en tre o trá fi co e o fi nan ci a men to
do ter ro ris mo in ter na ci o nal: 90% da he ro í na con su-
mi da no Re i no Uni do tem ori gem no Afe ga nis tão. O
Go ver no tem ma ni fes ta do a in ten ção de con cen trar
es for ços no com ba te a dro gas pe sa das (crack, co-
ca í na e he ro í na), in ten si fi car me di das de con tro le e
tes tes em usuá ri os e tra fi can tes, além de pre ver ele-
va ção de 70% dos re cur sos des ti na dos a tra ta men to
até 2004. O Se cre tá rio do Inte ri or anun ci ou que es-
ta rá pro pon do mu dan ça na le gis la ção so bre can na-
bis”, cujo uso de i xa ria de cons ti tu ir de li to pas sí vel
de de ten ção.

Sob esse as pec to das re la ções bi la te ra is, iden -
ti fi ca-se ter re no fér til para pos sí vel in ten si fi ca ção da
co o pe ra ção. Por oca sião da Vi si ta de Esta do, em
de zem bro de 1997, foi as si na do  me mo ran do de en -
ten di men to so bre co o pe ra ção en tre as ad mi nis tra-
ções al fan de gá ri as. Encon tros man ti dos en tre au to ri-
da des dos dois pa í ses ofe re ce ram opor tu ni da des
para tro ca de in for ma ções so bre es tra té gi as e po lí ti-
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cas de com ba te e con tro le do trá fi co de dro gas, law
en for ce ment, mo der ni za ção dos mé to dos de com-
ba te ao cri me or ga ni za do, en tre ou tros te mas cor re-
la tos.

De fe sa e Ma nu ten ção da Paz

As au to ri da des bra si le i ras e bri tâ ni cas de vem
dar se gui men to ao diá lo go e ao in ter câm bio de in for-
ma ções em ques tões de in te res se mú tuo re la ti vas à
de fe sa e in cen ti var a co o pe ra ção no cam po das ini -
ci a ti vas in ter na ci o na is para a ma nu ten ção da paz.

Qu es tões So ci a is e Eli mi na ção da Po bre za

Bra sil e Re i no Uni do de vem bus car a eli mi na-
ção da po bre za e al can çar me tas in ter na ci o na is de
de sen vol vi men to. Os dois pa í ses con ti nu a rão a in-
cen ti var pro je tos con jun tos de com ba te à po bre za e
à de si gual da de e de pro mo ção da in clu são so ci al.
De vem, igual men te, es ta be le cer opor tu ni da des eco -
nô mi cas e ser vi ços pú bli cos efi ci en tes para as ca-
ma das mais ca ren tes da po pu la ção.

Ges tão Pú bli ca

O tema “Ges tão Pú bli ca” foi in tro du zi do na ver -
são atu a li za da do Pla no de Ação Con jun ta à luz do
in te res se ma ni fes ta do por au to ri da des go ver na men-
ta is bra si le i ras e bri tâ ni cas em pro mo ver a tro ca de
ex pe riên ci as e a co o pe ra ção bi la te ral na mo der ni za-
ção de prá ti cas go ver na men ta is. O as sun to in se-
riu-se na agen da bi la te ral em se tem bro de 2000,
quan do da vi si ta da ex-Mi nis tra Che fe do Ga bi ne te,
Mo Mow lam, ao Bra sil. Em re u nião com o ex-Mi nis-
tro Pe dro Pa ren te, fo ram dis cu ti das ques tões re la ci-
o na das à tec no lo gia de in for ma ção, “e-go vern ment”
e po lí ti cas pú bli cas de co ne xão com o usuá rio (ci da-
dão).

Qu an do da re u nião de High Le vel Talks em
Lon dres (out/2000) foi re i te ra do in te res se das par tes
em dar se gui men to às con ver sa ções com vis tas à
co o pe ra ção bi la te ral. Em mar ço de 2001, aten den do
a con vi te bri tâ ni co, o en tão Mi nis tro Pe dro Pa ren te
deu se gui men to às dis cus sões so bre “go ver no ele-
trô ni co” e mo der ni za ção dos ser vi ços pú bli cos com
a ex-Mi nis tra Mo Mow lam, en tre ou tros in ter lo cu to-
res do “Ca bi net Offi ce”. Acer tou-se, em prin cí pio, a
or ga ni za ção de vi si ta ao Bra sil do Di re tor do pro je to
“Know led ge Net work” e do Di re tor do Gru po de Mo -
der ni za ção dos Ser vi ços Pú bli cos do “Ca bi net Offi-
ce”, a qual ain da não ocor reu.

Re cor de-se, por opor tu no, que a Mi nis tra Mow -
lam de i xou o Go ver no após as ele i ções de 7-6-01

úl ti mo, ten do John Pres cott, Vice-Pri me i ro-Mi nis tro,
as su mi do sua fun ção.

Fórum Brasil–Reino Unido

No con tex to dos no vos ca na is de diá lo go que
re for çam a gran de con ver gên cia de in te res ses en tre
os dois pa í ses na con du ção de po lí ti cas pú bli cas, há 
que se men ci o nar a pro pos ta de cri a ção do Diá lo go
Bra si le i ro-Bri tâ ni co (Bra zil-UK Stan ding Con fe ren-
ce), pro je to que visa a apro fun dar o con ta to en tre
ins ti tu i ções do go ver no e da so ci e da de, en tre po lí ti-
cos e pes qui sa do res, tan to no Re i no Uni do quan to
no Bra sil, in te res sa dos em ver te brar o de ba te so bre
os no vos ca mi nhos da so ci al de mo cra cia, além de in -
ven ta ri ar ca sos con cre tos e tro car ex pe riên ci as en-
tre po lí ti cas pú bli cas que se ins cre vem nes tas pers-
pec ti vas.

Du ran te a úl ti ma re u nião do Me ca nis mo de
Con ver sa ções de Alto Ní vel en tre os en tão Se cre tá-
rio-Ge ral do lta ma raty, Emba i xa dor Osmar Choh fi, e
Mi nis ter of Sta te do Fo re ign and Com mon we alth
Offi ce, Den nis MacS ha ne, am bas as par tes con cor-
da ram quan to à im por tân cia de se cri ar o re fe ri do fó -
rum per ma nen te, cujo pa pel se ria o de pro mo ver o
diá lo go en tre as so ci e da des ci vis do Bra sil e do Re i-
no Uni do.

Se gun do a pro pos ta, o fó rum te ria re u niões al -
ter na das no Bra sil e no Re i no Uni do e con ta ria com
a co-pre si dên cia de dois in te lec tu a is de gran de
pres tí gio (um bra si le i ro e um bri tâ ni co). Com du ra-
ção de três dias, se ri am re a li za dos work shops so-
bre te mas es pe cí fi cos (glo ba li za ção, ques tões so ci-
a is, cul tu ra, go ver nan ça etc.) ao fim dos qua is se ria
pro du zi do um do cu men to com as prin ci pa is con clu-
sões do en con tro.

O pri me i ro en con tro se ria re a li za do no Bra sil,
na se gun da me ta de do ano de 2003 e con ta ria com, 
apro xi ma da men te, oi ten ta par ti ci pan tes en tre aca dê-
mi cos, jor na lis tas, em pre sá ri os, mem bros do Go ver-
no, po lí ti cos, ar tis tas, sin di ca lis tas e mem bros de
ONG. Para a con cre ti za ção do even to, os la dos bra -
si le i ro e bri tâ ni co es pe ram po der con tar com fun dos
pú bli cos e pri va dos.

No que se re fe re aos te mas a se rem dis cu ti-
dos, os la dos bra si le i ro e bri tâ ni co vêm tra ba lhan do
com dois ce ná ri os. No pri me i ro, se ri am es co lhi dos
qua tro tó pi cos da atu a li da de a se rem dis cu ti dos en-
tre os par ti ci pan tes. No se gun do, se ria es co lhi do um 
tema am plo que se ria de ba ti do em sub gru pos sob
suas di fe ren tes pers pec ti vas.
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Para dar im pul so ao pro je to, no en tan to, é im -
por tan te que am bas as par tes de fi nam, com a bre vi-
da de pos sí vel, os no mes das per so na li da des que vi -
rão a co-pre si dir o fó rum.

Cooperação Acadêmica Brasil-Reino Unido

A co o pe ra ção aca dê mi ca an glo-bra si le i ra se
be ne fi cia atu al men te do ex ce len te diá lo go po lí ti co
exis ten te en tre o Bra sil e o Re i no Uni do, cir cuns tân-
cia que atua fa vo ra vel men te como um ca ta li sa dor
para o for ta le ci men to das re la ções bi la te ra is. O Re i-
no Uni do é um dos pa í ses que, nes te mo men to, re ú-
nem as con di ções his tó ri cas, po lí ti cas, eco nô mi cas
e cul tu ra is ne ces sá ri as e de se já ve is para o apro fun-
da men to de uma par ce ria es tra té gi ca, for te, cri a ti va
e mu tu a men te be né fi ca no cam po da co o pe ra ção in -
te lec tu al e edu ca ci o nal.

De modo ge ral, os es tu dos bra si le i ros en con-
tram-se em fran co de sen vol vi men to na Eu ro pa e
nos EUA, sen do cada vez ma i or o nú me ro de pro-
fes so res, pes qui sa do res, pro fis si o na is e es tu dan tes
de pós-gra du a ção que se de di cam ao Bra sil como
área de es pe ci a li za ção aca dê mi ca. O Go ver no bra-
si le i ro tem pro cu ra do es ti mu lar os es tu dos so bre o
Bra sil no ex te ri or, cons ci en te de que é im por tan te
ga ran tir uma con tí nua atu a li za ção do co nhe ci men to
exis ten te so bre o País nos cen tros de en si no e pes -
qui sa ao re dor do mun do.

No Re i no Uni do, esse in te res se é cres cen te, a
exem plo das ati vi da des man ti das por ins ti tu i ções
bri tâ ni cas como a Uni ver si da de de Oxford, o Ro yal
Insti tu te of Inter na ti o nal Affa irs (Chat ham Hou se), o
Insti tu to de Estu dos La ti no-Ame ri ca nos da Uni ver si-
da de de Lon dres, a Lon don Scho ol of Eco no mics
and Po li ti cal Sci en ce (LSE) e o King’s Col le ge, para
ci tar ape nas al gu mas. A am pli a ção da co o pe ra ção
aca dê mi ca bi la te ral as si na la o ama du re ci men to de
uma cons ciên cia so bre a im por tân cia que o Bra sil
vai ad qui rin do no mun do, como re sul ta do da con so li-
da ção de suas ins ti tu i ções de mo crá ti cas, do peso
de sua eco no mia, do pa pel exer ci do pelo País no
pla no in ter na ci o nal e do pró prio di na mis mo de sua
so ci e da de, en tre ou tros fa to res.

Esse in te res se con tri bui para apro xi mar ain da
mais as co mu ni da des aca dê mi cas nos dois pa í ses,
além de pro mo ver o es tre i ta men to dos la ços ins ti tu-
ci o na is e o con ta to di re to en tre uni ver si da des, “think
tanks”, cen tros de pes qui sas e ins ti tu tos in de pen-
den tes en vol vi dos na re fle xão e no de ba te dos as-
sun tos que in te res sam igual men te ao Bra sil e ao
Re i no Uni do.

Cooperação com a Universidade de Oxford

Oxford é a mais an ti ga Uni ver si da de do Re i no
Uni do e dos pa í ses de lín gua in gle sa. Suas ori gens
da tam do sé cu lo XII e des de en tão Oxford tem for -
ma do mem bros da eli te bri tâ ni ca e de vá ri os pa í ses.
No to tal, 25 Pri me i ros-Mi nis tros bri tâ ni cos es tu da-
ram em Oxford, in clu in do Tony Bla ir.

A Uni ver si da de de Oxford é in ter na ci o nal men te
re co nhe ci da como um cen tro de ex ce lên cia em en si-
no e pes qui sa nas mais di ver sas áre as. Entre
ex-alu nos e pro fes so res, 36 ga nha do res do Prê mio
No bel es ti ve ram li ga dos à Uni ver si da de. De seu cor -
po do cen te atu al, 78 pro fes so res per ten cem à So ci-
e da de Real e 112 à Aca de mia Bri tâ ni ca.

A Uni ver si da de tem mais de 16.500 es tu dan tes
e qua se um quar to des tes são es tran ge i ros, re pre-
sen tan do mais de 130 na ci o na li da des. Esta vam ma -
tri cu la dos em 2001 cer ca de 125 es tu dan tes da
Amé ri ca do Sul, in clu si ve do Bra sil, ma jo ri ta ri a men te
cur san do pós-gra du a ção.

Me mo ran do de Enten di men to Oxford-MEC

Em mar ço de 2000, o en tão Mi nis tro da Edu ca-
ção, Pa u lo Re na to Sou za, vi si tou Oxford, onde man -
te ve en con tro com o Vice-Chan cel ler da Uni ver si da-
de, Sir Co lin Lu cas, oca sião em que foi as si na do
Me mo ran do de Enten di men to en tre o MEC e a Uni -
ver si da de de Oxford. Este ins tru men to for ne ce a
mol du ra apro pri a da para ini ci a ti vas e pro gra mas de
co o pe ra ção en tre as duas ins ti tu i ções.

O Me mo ran do de fi niu cin co pon tos es pe cí fi cos
de atu a ção:

a) tro ca de in for ma ções;
b) de sen vol vi men to de pro gra mas de

in ter câm bio aca dê mi co;
c) ati vi da des de pes qui sa con jun ta;
d) or ga ni za ção de se mi ná ri os in ter na-

ci o na is con jun tos; e
e) ou tros pro gra mas es pe ci a is aca dê-

mi cos e de pes qui sa.

O ex-Mi nis tro Pa u lo Re na to Sou za des ta cou
en tão que o Me mo ran do fun ci o na ria como um acor -
do-qua dro a ser com ple men ta do por ou tros pro to co-
los a se rem ne go ci a dos en tre a Uni ver si da de de
Oxford e de par ta men tos e/ou agên ci as go ver na-
men ta is li ga das ao MEC (Ca pes, en tre ou tras).
Entre os pon tos pro pos tos pelo Me mo ran do, o au-
men to do in ter câm bio de es tu dan tes e a pro mo ção
de pes qui sas con jun tas re ce be ri am aten ção pri o ri tá-
ria do MEC.
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   Cen tro de Estu dos Bra si le i ros da Uni ver si da de
de Oxford

A Uni ver si da de de Oxford man tém la ços tra di-
ci o na is com a Amé ri ca La ti na e com o Bra sil, em
par ti cu lar. No mes ex pres si vos da cul tu ra na ci o nal
pas sa ram por Oxford, como Gil ber to Frey re.

Os es tu dos so bre o Bra sil sem pre es ti ve ram
pre sen tes nas ati vi da des dos Col le ges da Uni ver si-
da de e em seus ins ti tu tos es pe ci a li za dos. Mais re-
cen te men te, com a cri a ção do Cen tro de Estu dos
Bra si le i ros, Oxford tem con tri bu í do para o res sur gi-
men to do in te res se no Re i no Uni do pelo es tu do do
Bra sil, de sua his tó ria, eco no mia, cul tu ra e so ci e da-
de.

Ina u gu ra do ofi ci al men te em 3 de de zem bro de
1997 pelo en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, por oca sião de sua vi si ta de Esta do ao Re i no
Uni do na que le ano, o Cen tro de Estu dos Bra si le i ros
tem de sen vol vi do in ten so pro gra ma aca dê mi co e
nú me ro ex pres si vo de ati vi da des li ga das ao Bra sil,
es pe ci al men te no que se re fe re à or ga ni za ção de
con fe rên ci as e se mi ná ri os e ao in ter câm bio com ins -
ti tu i ções uni ver si tá ri as bra si le i ras.

Di ri gi do com di na mis mo pelo Pro fes sor Les lie
Bet hell, o CEB-Oxford está com ple tan do cin co anos
de ati vi da des. Fun ci o nan do ini ci al men te em ins ta la-
ções pro vi só ri as na zona cen tral de Oxford, o Cen tro
pas sou a con tar, des de ou tu bro de 2000, com sede
pró pria lo ca li za da na Wo ods tock Road, em casa es -
pe ci al men te ce di da para esse fim pela Uni ver si da-
de, com o apo io do Vice-Chan cel ler.

Embo ra man te nha es tre i ta co o pe ra ção com o
La tin Ame ri can Cen ter e o St Antony’s Col le ge (de-
di ca do a as sun tos in ter na ci o na is e es tu dos re gi o na-
is), o CEB-Oxford é um cen tro in te i ra men te in de pen-
den te, man ti do por um rol de pa tro ci na do res no Bra -
sil e no Re i no Uni do, re sul ta do de uma par ce ria en -
tre a Uni ver si da de de Oxford, o Go ver no bra si le i ro,
em pre sas pri va das e ins ti tu i ções de am bos os pa í-
ses.

São os se guin tes os pa tro ci na do res que in te-
gra ram o pa co te ini ci al que ga ran tiu re cur sos para
os pri me i ros cin co anos de fun ci o na men to do CEB-
-Oxford: Orga ni za ções Glo bo, Ban co Sa fra, Mi nis té-
rio das Re la ções Exte ri o res, Mi nis té rio da Cul tu ra,
So ci e da de Bra si le i ra de Cul tu ra Ingle sa (São Pa u lo),
Gru po Vo to ran tim, Ban co San tos, Pe tro bras, Ame ra-
da Hess, Ro bert Fle ming & Co., BP Amo co Bra sil,
Gla xoS mith Kli ne Bra sil, Shell Bra sil e Pi nhe i ro Neto
Advo ga dos.

Além dos fun ci o ná ri os ad mi nis tra ti vos, di ver-
sos Re se arch Fel lows e Sê ni or Re se arch Asso ci a-
tes es tão li ga dos ao CEB-Oxford, que tam bém re ce-
be a cada pe río do le ti vo vá ri os pes qui sa do res vi si-
tan tes, a ma i or par te do Bra sil. Des de 1999, o Cen-
tro re ce be anu al men te um di plo ma ta bra si le i ro como 
Pes qui sa dor Vi si tan te Asso ci a do do Ita ma raty.

Pe ri o di ca men te im por tan tes con fe rên ci as têm
lu gar em Oxford, or ga ni za das pelo CEB, com a pre -
sen ça de um elen co se le to e di ver si fi ca do de aca dê-
mi cos, in te lec tu a is, au to ri da des de alto ní vel e es pe-
ci a lis tas do Bra sil, Re i no Uni do e ou tros pa í ses, re-
pre sen tan do di fe ren tes cor ren tes po lí ti cas e de opi -
nião. A III   Con fe rên cia Anu al das Orga ni za ções
Glo bo, por exem plo, re a li za da em maio de 2001 sob
o tí tu lo “Pre pa ran do o Bra sil para o Sé cu lo XXI”,
con tou com a par ti ci pa ção dos en tão Mi nis tro da
Cul tu ra, Fran cis co Wef fort, e Mi nis tro da Ciên cia e
Tec no lo gia, Ro nal do Sar den berg, en tre ou tras per-
so na li da des.

O es tí mu lo ao de ba te fran co e plu ra lis ta tem
con tri bu í do para uma re fle xão abran gen te so bre te-
mas de re le vân cia para o Bra sil, con so li dan do o pa -
pel do CEB-Oxford como um dos mais ati vos cen-
tros de es tu dos bra si le i ros exis ten tes hoje.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal.)

MENSAGEM Nº 59, DE 2003
(Nº 57/2003, 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, 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, e no art. 57 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 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 exer cer o car go de Emba i xa-
do ra do Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

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 fe ve re i ro de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SUÍÇA

Ja ne i ro de 2003

Ava li a ção das Re la ções Bi la te ra is
A ex ce lên cia das re la ções en tre Bra sil e Su i ça

vem sen do re a fir ma da pe los cons tan tes con ta tos po lí-
ti cos de alto ní vel e pela for te pre sen ça su í ça na eco -
no mia bra si le i ra. Para o Bra sil, a im por tân cia des se re -
la ci o na men to _ cuja ori gem re mon ta à imi gra ção ini ci a-
da há mais de 180 anos _ de cor re so bre tu do da po si-
ção da Su í ça como um dos prin ci pa is cen tros fi nan ce i-
ros in ter na ci o na is e de seu ex pres si vo es to que de in -
ves ti men tos no País, que se en con tra en tre os dez ma i-
o res.

Para a Su í ça, o Bra sil re pre sen ta o mais re le van-
te in ter lo cu tor na Amé ri ca La ti na, ocu pan do a po si ção
de prin ci pal par ce i ro co mer ci al su í ço na re gião e de
prin ci pal des ti na tá rio de seus in ves ti men tos. Cer ca de
60% dos in ves ti men tos su í ços na Amé ri ca La ti na es tão
con cen tra dos no Bra sil. Entre os prin ci pa is in ves ti do-
res su í ços no País des ta cam-se os gru pos Nes tlé, No -
var tis e Schind ler. Em 2001, a Nes tlé do Bra sil apre -
sen tou um lu cro lí qui do de cer ca de US$ 200 mi lhões,
en quan to a Schind ler (ele va do res) ob te ve a ma i or ren -

ta bi li da de (pa tri mô nio/lu cro lí qui do) com um ín di ce
de 45%, qua se onze pon tos per cen tu a is aci ma do
se gun do co lo ca do.

No pla no po lí ti co, os con ta tos de alto ní vel têm
pos si bi li ta do uma tro ca de im pres sões am pla e ob je-
ti va so bre os prin ci pa is as pec tos da agen da bi la te-
ral, bem como so bre os gran des te mas da atu a li da-
de in ter na ci o nal. O re cen te in gres so da Su í ça na
ONU, em 10 de se tem bro de 2002, de ve rá con tri bu ir
para o apro ve i ta men to de todo o po ten ci al de co o pe-
ra ção exis ten te en tre Bra sil e Su í ça nos prin ci pa is
fo ros po lí ti cos mul ti la te ra is.

Em 1997, o en tão Con se lhe i ro Fe de ral Fla vio
Cot ti re a li zou a pri me i ra vi si ta de um ti tu lar da di plo-
ma cia su í ça ao Bra sil. No ano se guin te, o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so vi si tou Ber na, Zu ri que
e Da vos, ten do man ti do im por tan tes con ta tos po lí ti-
cos e em pre sa ri a is na que las ci da des. Em ju lho de
1999 re a li zou-se a vi si ta do Mi nis tro da Eco no mia,
Indús tria, Tra ba lho e Agri cul tu ra, Pas cal Cou che pin,
que che fi ou im por tan te mis são em pre sa ri al e re a fir-
mou o in te res se da Su i ça pe las opor tu ni da des que
se abrem no mer ca do bra si le i ro.

O Con se lhe i ro Fe de ral Mo ritz Le u en ber ger,
en tão Vice-Pre si den te e Mi nis tro do Meio Ambi en te,
es te ve no Bra sil em ju nho do ano pas sa do, para ina -
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u gu rar o even to “Su í ça 2000 – 1º Fes ti val de Ne gó ci-
os, Cul tu ra e Tu ris mo”, re a li za do em São Pa u lo e Bra -
sí lia. Essa im por tan te ini ci a ti va teve o mé ri to de pro -
mo ver _ no ano do V Cen te ná rio do des co bri men to –
a cul tu ra su í ça no Bra sil e in cen ti var con ta tos em pre-
sa ri a is de am bos os la dos.

Em maio de 2001, veio ao Bra sil o Se cre tá rio de
Esta do (Mi nis tro) do Co mér cio Exte ri or, Da vid Syz,
acom pa nha do de uma de le ga ção de cer ca de 16 em -
pre sá ri os, com o ob je ti vo prin ci pal de man ter con ta tos
com au to ri da des do Go ver no Fe de ral e da co mu ni da-
de em pre sa ri al su í ço-bra si le i ra e dar con ti nu i da de
aos re sul ta dos al can ça dos pela mis são do Con se lhe i-
ro Fe de ral Pas cal Cou che pin, que es te ve no Bra sil em 
1999.

Em mar ço pró xi mo, de ve rá re a li zar vi si ta ofi ci al
ao Bra sil a atu al Chan ce ler da Su í ça, Con se lhe i ra Fe -
de ral Mi che li ne Calmy-Rey.

Re la ções eco nô mi cas
O Bra sil é o prin ci pal mer ca do da Su í ça na Amé -

ri ca La ti na em ter mos de in ter câm bio co mer ci al e de
in ves ti men tos. Fora da Eu ro pa, e logo atrás dos Esta -
dos Uni dos e do Ca na dá, o Bra sil é o mais im por tan te
País de des ti no dos in ves ti men tos su í ços. A ma i o ria
das gran des em pre sas mul ti na ci o ne is su í ças dos se -
to res far ma cêu ti co, quí mi co, ali men tí cio e de má qui-
nas es tão ins ta la das no Bra sil des de o iní cio do sé cu-
lo com uni da des de pro du ção pró pri as. As fi li a is des -
sas em pre sas no Bra sil em pre gam cer ca de 80 mil
pes so as.

Inves ti men tos
A Su í ça, que sem pre es te ve en tre os cin co ma i-

o res in ves ti do res eu ro pe us no Bra sil, tem per di do es -
pa ço para pa í ses como Fran ça, Por tu gal e Espa nha
em fun ção de sua inex pres si va par ti ci pa ção no pro-
ces so de pri va ti za ções. Com a ven da de em pre sas
dos se to res elé tri co (ge ra do ras de ener gia), de água,
de sa ne a men to e de gás, o Go ver no bra si le i ro es pe ra
que os in ves ti do res su í ços pos sam man ter o pa ta mar
da tra di ci o nal pre sen ça su í ça na eco no mia bra si le i ra.

Cer ca de 250 em pre sas su í ças es tão es ta be le-
ci das no Bra sil, sen do as se guin tes as mais im por tan-
tes por se tor:

in dús tria ali men tí cia: Nes tlé, San doz e Su-
chard; in dús tria quí mi ca: No var tis,Ro che e Gi va u-
dan Fir me nich; má qui nas: Asea Brown Bo ve ri (ABB), 
Su í zer e Schind ler; cons tru ção e di ver sos: Hol der-
bank F. Gla ris e Bally; ser vi ços: Uni on des Ban ques
Su is ses (UBS), So cié té de Ban ques Su is ses (SBS) e

Cré dit Su is se e as se gu ra do ras Bas ler, Win tert-
hur e Zu rich.

O pi o ne i ris mo nos in ves ti men tos su í ços no Bra -
sil cabe à fir ma su í ça Bally, que ab sor veu, em 1880, o
Cur tu me Ca ri o ca.Em 1921, a Nes tlé co me çou a ope -
rar no Bra sil (hoje seu ter ce i ro mer ca do mun di al) e a
ela se gui ram-se a Ro che (1931), Ciba (1934), San-
doz (1937), Ge igy (1938) e SBS (1938).

Co mér cio Bi la te ral
O co mér cio bi la te ral – tra di ci o nal men te de fi ci tá-

rio para o Bra sil – tem-se ca rac te ri za do por ex por ta-
ções bra si le i ras de ma té ri as-pri mas e itens se mi ma-
nu fa tu ra dos (pe dras pre ci o sas, me ta is, café, fumo e
alu mí nio) e por ex por ta ções su í ças de pro du tos de
tec no lo gia so fis ti ca da e de alto va lor agre ga do, tais
como ma qui ná rio de pre ci são, re ló gi os e com pos tos
quí mi cos.

A ven da de aviões da Embra er para a Swiss (an -
ti ga Cros sa ir) _ em ne gó cio es ti ma do em USD 5 bi -
lhões _ de ve rá con tri bu ir para al te rar essa ten dên cia.
Em vir tu de des te fato, ve ri fi cou-se em 2000 um sig ni-
fi ca ti vo au men to das ex por ta ções bra si le i ras, que
pas sa ram de pou co mais de USD 200 mi lhões em
1999 para mais de USD 500 mi lhões. Se gun do a
SECEX, as ex por ta ções de aviões e com po nen tes al -
can ça ram a ci fra de USD 187 mi lhões em 2000. Cer ca
de 125 aviões dos mo de los ERJ-170, ERJ-190-200,
ERJ-135 e ERJ-145 de ve rão ser ven di dos ao lon go
dos pró xi mos anos.

Cooperação Judiciária

Se ria con ve ni en te a im ple men ta ção de me ca-
nis mos de co o pe ra ção ju di ci al mais áge is que os pre -
vis tos pelo tra ta do de ex tra di ção de 1932. Os cam pos
de ma i or in te res se para o Bra sil se ri am o da la va gem
de di nhe i ro de cor ren tes do nar co trá fi co e da cor rup-
ção. So bre este tema, me re ce des ta que a co o pe ra-
ção da Jus ti ça su í ça quan to à de vo lu ção de di nhe i ro
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per ten cen te à pre vi dên cia so ci al, que ha vi am sido re -
me ti dos para ban cos nes se país pelo ex-juiz de di re i-
to Nes tor do Nas ci men to. A exe cu ção da sen ten ça su -
í ça, po rém, foi de mo ra da, evi den ci an do as van ta gens
de um acor do bi la te ral para a pre ven ção dos cri mes
re la ci o na dos com a la va gem do di nhe i ro ori un do do
nar co trá fi co e da cor rup ção.

Com re la ção à imi gra ção de ci da dãos bra si le i-
ros para a Su í ça, vale re cor dar as se ve ras leis su í ças
so bre a ma té ria. É sa bi do que há um gran de nú me ro
de ci da dãs bra si le i ras ca sa das com ci da dãos su í ços,
que, ao ter mi nar a re la ção con ju gal, fi cam à mer cê
das leis de imi gra ção. Mu i to em bo ra a Su í ça te nha tra -
di ção de so li da ri e da de e as sis tén cia hu ma ni tá ri as, os
ca sos de maus-tra tos a ci da dãos bra si le i ros pe las au -
to ri da des de imi gra ção se avo lu mam. Re cen te men te
sur giu o caso de uma fir ma su í ça que atua na con tra-
ta ção de mão-de-obra agrí co la bra si le i ra a pre ços vis.
Fo ram de nun ci a dos os maus -tra tos, a que são sub-
me ti dos os ci da dãos bra si le i ros, in clu si ve com a apre -
en são de pas sa por tes e des con tos abu si vos so bre os 
sa lá ri os.

2. Sistema de Governo

A Su í ça é uma con fe de ra ção di vi di da em 23
can tões e três semi-can tões au tô no mos (Aar gau,
Aus ser-Rho den, Ba sel-Landschaft, Ba sel-Stadt,
Bem, Frí bourg, Ge ne ve, Gla rus, Gra u bun den,
Inner-Rho den, Jura, Lu zem, Ne u cha tel, Nid wal den,
Obwal den, Sankt Gal len, Schaff ha u sen, Schwyz,
So lot humn, Thur gau, Ti ci no, Uri, Va la is, Vaud, Zug,
Zu rich). Sua atu al Cons ti tu i ção data de 29 de maio
de 1874. Tem di re i to a voto to dos os ci da dãos su í-
ços com mais de 18 anos.

O Po der Exe cu ti vo é exer ci do pelo Con se lho Fe -
de ral, com pos to de sete mem bros (Con se lhe i ros Fe -
de ra is), ele i tos por qua tro anos pela Assem bléia Fe -
de ral, e tam bém ti tu la res dos De par ta men tos Fe de ra-
is (que equi va lem a Mi nis té ri os), a sa ber: De par ta-
men to Fe de ral dos Ne gó ci os Estran ge i ros; do Inte ri or,
da Jus ti ça e Po lí cia; Mi li tar Fe de ral; de Fi nan ças; da

Eco no mia Pú bli ca; dos Trans por tes; Co mu ni ca ções e
Ener gia. Anu al men te, a Assem bléia ele ge um den tre
os sete Con se lhe i ros para a Pre si dên cia e Vice-Pre si-
dên cia da Con fe de ra ção.

O Po der Le gis la ti vo é exer ci do pela Assem bléia
Fe de ral, com pos ta de duas Câ ma ras: o Con se lho dos 
Esta dos (Câ ma ra Alta, equi va len te ao Se na do e for -
ma do por 46 mem bros, com man da tos de um a qua -
tro anos) e o Con se lho Na ci o nal (Câ ma ra Ba i xa, equi -
va len te à Câ ma ra dos De pu ta dos e com pos ta de 200
mem bros ele i tos por qua tro anos).

A ins tân cia su pe ri or do Po der Ju di ciá rio é exer -
ci da pelo Tri bu nal Fe de ral, com sede em La u san ne,
com pos to de 30 ju í zes ele i tos pela Assem bléia Fe de-
ral, com man da to de seis anos; pelo tri bu nal Fe de ral
de Se gu ros, com sede em Lu cer na, com pos to por
nove ju i zes ele i tos pela Assem bléia Fe de ral, tam bém
com man da tos de seis anos; e pela Cor te Admi nis tra-
ti va Fe de ral.

Na es tru tu ra par ti dá ria ve ri fi ca-se que, dos qua -
tro mais im por tan tes par ti dos do país, três (Ra di-
cal-De mo crá ti co, De mo cra ta Cris tão e União De mo-
crá ti ca do Cen tro) são de cen tro-di re i ta, en quan to o
quar to é o so ci a lis ta. Na com po si ção do Con se lho Fe -
de ral, os ra di ca is, os de mo cra tas cris tãos e os so ci a-
lis tas têm tra di ci o nal men te re ce bi do duas ca de i ras
cada, fi can do a ca de i ra res tan te par a a União De mo-
crá ti ca do Cen tro.

3. Conjuntura Política

A Su í ça tem ex pe ri men ta do, ao lon go das úl ti-
mas dé ca das, sig ni fi ca ti va es ta bi li da de po lí ti ca, re-
sul tan te, ba si ca men te, das ca rac te rís ti cas do sis te-
ma po lí ti co do país (de mo cra cia di re ta e con sen so).
Des de me a dos da dé ca da de 80, po rém, tor na-
ram-se fre qüen tes as pre o cu pa ções por ques tões
de or dem eco nô mi co-so ci al (imi gra ção es tran ge i ra,
re fu gi a dos po lí ti cos, de sem pre go e in se gu ran ça, in-
te gra ção eu ro péia). Tais ques tões re sul tam, mu i tas
ve zes, em re a ções xe nó fo bas, con tes ta ções, ne u tra-
li da de e ab sen te ís mo po lí ti co, evi den ci an do uma re -
la ti va per da de con fi an ça no mo de lo po lí ti co vi gen te.

Tem-se acen tu a do o des ní vel de qua li da de de
vida dos can tões la ti nos em re la ção aos can tões ger -
mâ ni cos, fa tor que in flu en cia sen si vel men te as vo ta-
ções po pu la res. Em 1992, o re fe ren do so bre a pre-
sen ça da Su í ça no Espa ço Eco nô mi co Eu ro peu co lo-
cou em cam pos opos tos, pri me i ra men te, os can tões
de lín gua fran ce sa aos de lín gua ale mã e, em se gun-
do lu gar, os cen tros ur ba nos às re giões ru ra is.

A ques tão da par ti ci pa ção da Su í ça no pro ces so
de in te gra ção eu ro péia tem sido, aliás, um dos prin ci-
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pa is te mas de po lí ti ca in ter na do país. O re sul ta do do
re fe ren do aci ma men ci o na do re fle tiu os con fli tos in-
ter nos da so ci e da de su í ça, as sim como a di fi cul da de
em se adap tar os tra di ci o na is me ca nis mos de de mo-
cra cia di re ta e o len to pro ces so con sen su al à in te gra-
ção na es tru tu ra da União Eu ro péia.

4. Política Externa

A po lí ti ca ex ter na su í ça tem como prin ci pal
fun da men to, des de o sé cu lo XVII, a ne u tra li da de.
Esse prin cí pio foi ace i to, du ran te a Gu er ra Fria, pe-
los dois blo cos ri va is, e teve, jun to com a ne u tra li da-
de aus tría ca, efe i to es ta bi li za dor so bre o equi lí brio
es tra té gi co no con ti nen te eu ro peu até o fim do con-
fli to Les te-Oes te. No pla no eco nô mi co, o país é ab-
so lu ta men te de pen den te do ex te ri or para, de um
lado, ven der os seus bens e ser vi ços e, de ou tro,
dis por de for ne ce do res e be ne fi ci ar-se do aces so às 
re ser vas de ma té ri as-pri mas par ci al ou to tal men te
ine xis ten tes em seu ter ri tó rio.

Como país al ta men te de pen den te do ex te ri or, a
ne u tra li da de, para a Su í ça, além de ser mo ti va da pela 
pru dên cia em vis ta da sua vul ne ra bi li da de eco nô mi-
ca, con subs tan ci ou-se em uma fór mu la uni ver sa lis ta:
o país man tém re la ções ofi ci a is com to dos os es ta-
dos, in de pen den te men te do seu sis te ma po lí ti co-eco-
nô mi co, em uma es tra té gia de ação ex ter na que re co-
nhe ce es ta dos, e não go ver nos. A po lí ti ca ex ter na su í-
ça tem por ob je ti vo de mons trar ao mun do as van ta-
gens da ace i ta ção in ter na ci o nal do prin cí pio da ne u-
tra li da de, por meio do exer cí cio de uma ação de so li-
da ri e da de e dis po ni bi li da de para uma atu a ção na
con di ção de Esta do im par ci al. Foi esse prin cí pio de
so li da ri e da de e dis po ni bi li da de que per mi tiu a apro-
va ção po pu lar para duas im por tan tes ma ni fes ta ções
re cen tes da po lí ti ca ex te ri or: o ofe re ci men to de con -
tin gen te de 250 ho mens para au xi li ar na su per vi são
das ele i ções na Bós nia-Her ze go vi na, sob a égi de da
OSCE; e a au to ri za ção para a for ça mul ti na ci o nal de
paz da OTAN uti li zar o ter ri tó rio su í ço como via de
trân si to em di re ção àque le país.

A ne u tra li da de era a prin ci pal ra zão para a re cu-
sa da Su í ça em per ten cer às Na ções Uni das, mu i to
em bo ra o país par ti ci pas se de di ver sos ór gãos es pe ci-
a li za dos e co mis sões da Orga ni za ção, como OMS,
FAO, UNESCO e UNIDO, e apo i as se as ope ra ções
de paz da ONU, for ne cen do con tri bu i ção fi nan ce i ra e
ma te ri al para o êxi to das mes mas. A Su í ça ade riu ao
FMI e ao Ban co Mun di al em 1992, é mem bro do Ban -
co de Com pen sa ções Inter na ci o na is (BIS) e teve par ti-
ci pa ção ati va na Ro da da Uru guai do GATT, já ha ven-

do for ma li za do a ra ti fi ca ção dos acor dos de ade são
à OMC.

O fi nal da Gu er ra Fria e o apro fun da men to da in -
te gra ção na Eu ro pa Oci den tal têm co lo ca do, con tu do,
a ne u tra li da de su í ça à pro va. Assim, o Go ver no pro -
cu ra le var a efe i to uma po lí ti ca ex ter na que bus que
com pen sar a ima gem que pro je ta de in te res ted
bystan der, e cuja meta prin ci pal é a de bus car apo io
tá ci to ou ex plí ci to da co mu ni da de in ter na ci o nal à ace -
i ta ção da im por tân cia e, até mes mo, da uti li da de des -
sa ne u tra li da de. A po pu la ção su í ça, em sua ma i o ria
de per fil con ser va dor e ar re dio a mu dan ças, co me ça
a re a va li ar a ne ces si da de de in ser ção ex ter na do país 
em face da nova re a li da de mun di al.

4a. Admissão da Suíça como Estado Mem bro da
ONU

No úl ti mo dia 10 de se tem bro, a Su í ça in gres-
sou for mal men te na Orga ni za ção das Na ções Uni-
das, en cer ran do, as sim, um lon go pro ces so du ran te
o qual a po pu la ção evo lu iu de uma po si ção con trá ria
à pre sen ça da Con fe de ra ção na ONU para o ple bis-
ci to de 3 de mar ço úl ti mo, que in di cou es tar a ma i o-
ria dos su í ços e dos can tões em fa vor da pre sen ça
do país como mem bro de ple no di re i to da Orga ni za-
ção.

O in gres so da Su í ça na ONU de ve rá con fe rir
nova di men são ao país no ce ná rio in ter na ci o nal, pas -
san do a Su í ça ago ra a ter voto e voz no con cer to das
na ções, aban do nan do as sim a ati tu de de mero « ob -
ser va dor ».

A ade são for mal da Su í ça se pro ces sa em um
mo men to par ti cu lar men te crí ti co da con jun tu ra in ter-
na ci o nal, da dos os pro nun ci a men tos cada vez mais
fre qüen tes do Pre si den te Ge or ge W. Bush e de mem -
bros de seu Ga bi ne te quan to à pos si bi li da de de in ter-
ven ção ar ma da no Ira que. A Su í ça de ve rá ser cha ma-
da a ma ni fes tar sua po si ção quan to ao tema na ONU,
não obs tan te sua de cla ra da con di ção de ne u tra li da-
de, re a fir ma da pelo Pre si den te Vil li ger em seu dis cur-
so ina u gu ral pe ran te a Assem bléia Ge ral des te ano.

4b. Relações entre a União Européia e a Suíça

A im por tân cia do re la ci o na men to en tre a Su í ça
e a União Eu ro péia en con tra-se de mons tra da pelo
fato de que cer ca de dois ter ços das ex por ta ções
su í ças des ti nam-se aos 15 es ta dos mem bros da
UE, en quan to apro xi ma da men te 75% das im por ta-
ções su í ças são pro ve ni en tes des ses pa í ses. A Su í-
ça é o se gun do prin ci pal par ce i ro co mer ci al da
União Eu ro péia, logo após os Esta dos Uni dos.
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Embo ra o Go ver no su í ço re co nhe ça a ne ces si-
da de de in te gra ção com a União Eu ro péia, a apro xi-
ma ção com Bru xe las tem en con tra do gran des obs tá-
cu los no sen ti men to iso la ci o nis ta de gran de par te da
po pu la ção, re for ça do não só pela de fe sa de in te res-
ses in ter nos, como tam bém pelo medo de even tu a is
ins ta bi li da des de cor ren tes do avan ço do pro ces so de
in te gra ção eu ro péia.

Nes se con tex to, a Su í ça op tou por um en ga ja-
men to po lí ti co mais tê nue, que se tra du ziu numa pro -
gres si va vin cu la ção à União Eu ro péia por meio da co -
o pe ra ção pela AELC (Asso ci a ção Eu ro péia de Li vre
Co mér cio) e da as si na tu ra de acor dos eco nô mi cos,
de co o pe ra ção ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e da par ti ci pa-
ção em di ver sos pro gra mas co mu ni tá ri os como Eu re-
ka, Esprit e a Agên cia Espa ci al Eu ro péia.

Com o es tre i ta men to dos la ços da União Eu ro-
péia e a am pli a ção do nú me ro de Esta dos-Mem bros,
a Su í ça re do brou os es for ços, den tro da Aelc, para
am pli ar a co o pe ra ção en tre as duas or ga ni za ções. O
pro ces so cul mi nou com a pro pos ta de cri a ção do
Espa ço Eco nô mi co Eu ro peu (EEE), que es ta be le ce-
ria uma zona de li vre co mér cio com a re u nião dos
Esta dos in te gran tes das duas or ga ni za ções. Em de -
zem bro de 1992, po rém, a ade são da Su í ça à UE e a
sua par ti ci pa ção no EEE fo ram re je i ta das em re fe ren-
do po pu lar.

Nos úl ti mos anos, seu re la ci o na men to com a
Eu ro pa dos 15 vem-se fa zen do cada vez mais com -
ple xo, obri gan do o Go ver no a en trar em ne go ci a ções
na bus ca de al gum acor do que lhe per mi ta vin cu-
lar-se ao co mér cio, aos trans por tes e à li vre cir cu la-
ção das pes so as no âm bi to co mu ni tá rio. Nes se sen ti-
do, as si nou-se acor do de li vre co mér cio nos mol des
do que a UE fir mou com os pa í ses da Eu ro pa Ori en-
tal.

Qu an to aos ou tros te mas, ain da não foi pos sí vel
al can çar um en ten di men to con clu si vo, pois as po si-
ções de am bas as par tes en vol vem ques tões de prin -
cí pio que con ti nu am a de man dar um lon go pro ces so
de ne go ci a ção. Re cen te men te, en cer ra ram-se no vas
e frus tran tes ne go ci a ções com a Co mis são Eu ro péia
para re sol ver a ques tão dos trans por tes ro do viá ri os
atra vés do ter ri tó rio su í ço (com o in gres so da Áus tria
na União Eu ro péia em 1995, a Su í ça fi cou to tal men te
cer ca da por in te gran tes da UE).

A Su í ça vem dan do im por tân cia cres cen te ao
acom pa nha men to dos es que mas re gi o na is de in te-
gra ção na Amé ri ca La ti na, a par tir do sur gi men to do
Mer co sul. Ber na es pe ra que os avan ços das re la ções
en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia não sig ni fi quem

re le gar a pla no se cun dá rio a Aelc (ou seja, o que dela
res ta, que fun da men tal men te é a pró pria Su í ça).

Com efe i to, o Go ver no su í ço teme fi car iso la do
por fal ta de um bra ço ins ti tu ci o nal que o apóie em
suas de man das em di re ção à in te gra ção sul-ame ri ca-
na, prin ci pal men te ante a pos si bi li da de de es ta be le ci-
men to de uma zona de li vre co mér cio EU–Mer co sul.
Exis te um me ca nis mo de diá lo go en tre o Mer co sul e a 
Su í ça.

5. Segredo Bancário e Sistema Financeiro Suíço

Na úl ti ma con fe rên cia anu al dos em ba i xa do res
su í ços, re a li za da em agos to de 2002, o Mi nis tro De -
iss afir mou ser a de fe sa do es pa ço eco nô mi co su í ço
a pri me i ra pri o ri da de de po lí ti ca ex ter na da que le
país, em par ti cu lar no que se re fe re à eco no mia fi-
nan ce i ra. O fato de o Go ver no su í ço não es tar dis-
pos to a ne go ci ar ques tões re la ti vas ao se gre do ban -
cá rio po de rá co lo car al guns obs tá cu los à ne go ci a-
ção de fu tu ros acor dos bi la te ra is en tre a Su í ça e a
UE. Nes se con tex to, o Mi nis tro De iss re i te rou a res-
pon sa bi li da de do De par ta men to dos Ne gó ci os
Estran ge i ros e dos di plo ma tas su í ços en car re ga dos
das re la ções bi la te ra is, numa ób via re fe rên cia à se-
gun da ro da da de ne go ci a ções ora em cur so com a
União Eu ro péia, que está pres si o nan do a Su í ça
para que ado te le gis la ção com pa tí vel com a sua no
que se re fe re aos de pó si tos de seus ci da dãos em
con tas es tran ge i ras.

A pri o ri da de atri bu í da pelo che fe da di plo ma cia
su í ça a esse as sun to deve ser vis ta na pers pec ti va
ge ral da po lí ti ca fi nan ce i ra su í ça e da gran de im por-
tân cia atri bu í da no se tor eco nô mi co e fi nan ce i ro à
ques tão do se gre do ban cá rio, con si de ra do pela ma i o-
ria dos agen tes como a base de sus ten ta ção de todo
o sis te ma ban cá rio su í ço des de sua ado ção em 1934, 
em bo ra cer tas cor ren tes dis cu tam o as pec to éti co da
ins ti tu i ção, co lo ca do em ma i or evi dên cia, por exem-
plo, no caso dos de pó si tos das ví ti mas do Ho lo ca us to.

Os aten ta dos de 11 de se tem bro e o con se-
qüen te foco di ri gi do so bre o fi nan ci a men to do ter ro ris-
mo in ter na ci o nal jun tam-se às pres sões ex ter nas so -
bre a ma nu ten ção do se gre do ban cá rio para fo men tar
as dis cus sões e fa vo re cer ini ci a ti vas nes se cam po.
No mo men to em que o Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros tor na pri o ri tá ria a ação de seu mi nis té rio no
que diz res pe i to à po lí ti ca fi nan ce i ra in ter na ci o nal, a
Co mis são Fe de ral dos Ban cos apre sen ta novo pro je-
to de de cre to-lei (“or don nan ce”) so bre a la va gem de
di nhe i ro. Se gun do co mu ni ca do da CFB, o pro je to visa 
re for çar cer tos pon tos da atu al lei so bre la va gem de
di nhe i ro, em vi gor des de 1998.
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O que pa re ce cer to, por tan to, é que o se gre do
ban cá rio, pe dra an gu lar do de sen vol vi men to das fi-
nan ças hel vé ti cas há dé ca das, está atu al men te so-
fren do os ma i o res ata ques de sua his tó ria, não só por
ca u sa do cri me e do ter ro ris mo, mas tam bém de vi do
às pres sões do G7 e da UE, que que rem ob ter ma i or
trans pa rên cia dos pa ra í sos fis ca is e de pa í ses com
for te res pe i to ao se gre do ban cá rio como a Su í ça.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – As ma té-
ri as vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia re ce beu, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, o
Avi so nº 18, de 2003, de 27 de ja ne i ro úl ti mo, 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 no mês de de zem bro de 2002,
es cla re cen do 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, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so nº
20, de 2002, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma vez fin do o
pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re gi-
men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so ali pre vis-
to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo das se guin-
tes ma té ri as:

– Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 1,
de 2002, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor
Ro ber to Fre i re, que acres cen ta o in ci so XXVI ao art.
21 da Cons ti tu i ção Fe de ral e os arts. 84 e 85 ao Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, para
de ter mi nar a pro i bi ção do por te de ar mas por ci vis e a 
es ta ti za ção da pro du ção de ar ma men tos; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, de 2002
(nº 4.514/2001, na Casa de ori gem), que al te ra os
in ci sos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar -
ço de 1990, que dis põem so bre a dis tri bu i ção a
Esta dos e Mu ni cí pi os da com pen sa ção fi nan ce i ra
pela ex plo ra ção de re cur sos hí dri cos para fins de
ge ra ção de ener gia elé tri ca, acres cen tan do-se um
pa rá gra fo.

Com re la ção ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 84, 
de 2002, será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra
dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, du ran te o re ces so,
to ma ram pos se no Ga bi ne te des ta Pre si dên cia, os
Se na do res Sibá Ma cha do e Eu rí pe des Ca mar go, pe -
las re pre sen ta ções dos Esta dos do Acre e do Dis tri to
Fe de ral, res pec ti va men te.

Os re fe ri dos Se na do res apre sen ta ram, na que la
oca sião, os res pec ti vos di plo mas e de cla ra ções de
nome par la men tar e fi li a ção par ti dá ria, que vão à pu -
bli ca ção, e de ma is do cu men tos exi gi dos por lei.

São os se guin tes os do cu men tos apre -
sen ta dos:

TERMO DE POSSE
Às 12:20 ho ras do dia 4 de fe ve re i ro de 2003, no

Ga bi ne te da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, com pa-
re ce ram pe ran te o Se nhor Pre si den te, Se na dor José
Sar ney, nos ter mos do pa rá gra fo quar to do ar ti go
quar to do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
Se nhor Se bas tião Ma cha do Oli ve i ra, Pri me i ro Su-
plen te, con vo ca do em vir tu de do afas ta men to da ti tu-
lar, Se na do ra Ma ri na Sil va, para as su mir o car go de
Mi nis tra de Esta do do Meio Ambi en te. O Su plen te
con vo ca do apre sen tou o di plo ma e do cu men tos pre -
vis tos em lei. O Se nhor Pre si den te, Se na dor José
Sar ney, so li ci tou ao em pos san do que, de pé, pres tas-
se o se guin te com pro mis so:

“Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as
leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to
de Se na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a
união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil”.
Pres ta do o com pro mis so, o Se nhor Pre si den te, Se na-
dor José Sar ney, de cla rou em pos sa do no man da to de
Se na dor da Re pú bli ca o Se nhor Se bas tião Ma cha do
Oli ve i ra, pela Re pre sen ta ção do Esta do do Acre, pas -
san do Sua Exce lên cia a par ti ci par dos tra ba lhos da
Casa. O Se na dor Se bas tião Ma cha do Oli ve i ra apre-
sen tou co mu ni ca ção de nome par la men tar de “Sibá
Ma cha do” e fi li a ção par ti dá ria ao Par ti do dos Tra ba lha-
do res. O Se nhor Pre si den te, Se na dor José Sar ney,
deu as boas-vin das ao Se na dor Sibá Ma cha do, de se-
jan do-lhe uma fe liz con vi vên cia en tre seus Pa res e su -
ces so no exer cí cio de seu man da to. Em se gui da, foi
lido pelo Se cre tá rio-Ge ral da Mesa, Se nhor Ra i mun do
Car re i ro Sil va, o pre sen te Ter mo, que vai as si na do
pelo Se nhor Pre si den te e pe los em pos sa dos.

Se na do Fe de ral, 4 de fe ve re i ro de 2003. –
Se nador José Sar ney, Pre si den te do Se na do Fe de-
ral – Se na dor Sibá Ma cha do.
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COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Esta do do Acre, em subs ti tu i ção à Se na do ra Ma ri-
na Sil va, ado ta rei o nome aba i xo con sig na do e in te-
gra rei a ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do res.

Nome Par la men tar: Sibá Ma cha do.
Sala das Ses sões, 3 de fe ve re i ro de 2003.

TERMO DE POSSE
Às onze ho ras do dia cin co de fe ve re i ro de 2003, 

no Ga bi ne te da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral, com -
pa re ceu pe ran te o Se nhor Pri me i ro Vice-Pre si den te
no exer cí cio da Pre si dên cia, Se na dor Pa u lo Paim,
nos ter mos do pa rá gra fo quar to do ar ti go quar to do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o Se nhor Eu -
rí pe des Pe dro de Ca mar go, Pri me i ro Su plen te, con-
vo ca do em vir tu de do afas ta men to do ti tu lar, Se na dor
Cris to vam Bu ar que, para as su mir o car go de Mi nis tro
de Esta do da Edu ca ção. O Su plen te con vo ca do apre -
sen tou o di plo ma e do cu men tos pre vis tos em lei. O
Se nhor Pri me i ro Vice-Pre si den te, no exer cí cio da
Pre si dên cia, Se na dor Pa u lo Paim, so li ci tou ao em-
pos san do que, de pé, pres tas se o se guin te com pro-
mis so: “Pro me to guar dar a Cons ti tu i ção Fe de ral e as
leis do País, de sem pe nhar fiel e le al men te o man da to
de Se na dor que o povo me con fe riu e sus ten tar a
união, a in te gri da de e a in de pen dên cia do Bra sil”.
Pres ta do o com pro mis so, o Se nhor Pri me i ro
Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia, Se na-
dor Pa u lo Paim, de cla rou em pos sa do no man da to de

Se na dor da Re pú bli ca o Se nhor Eu rí pe des Pe dro de
Ca mar go, pela Re pre sen ta ção do Dis tri to Fe de ral,
pas san do Sua Exce lên cia a par ti ci par dos tra ba lhos
da Casa. O Se na dor Eu rí pe des Pe dro de Ca mar go
apre sen tou co mu ni ca ção de nome par la men tar de
“Eu rí pe des Ca mar go” e fi li a ção par ti dá ria ao Par ti do
dos Tra ba lha do res. O Se nhor Pri me i ro Vice-Pre si den-
te no exer cí cio da Pre si dên cia, Se na dor Pa u lo Paim,
deu as boas-vin das ao Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
de se jan do-lhe uma fe liz con vi vên cia en tre seus Pa res
e su ces so no exer cí cio de seu man da to e re gis trou
que pela pri me i ra vez um Pre si den te do Se na do, ne -
gro, dava pos se a um Se na dor, tam bém ne gro, o que
de mons tra rom pi men to da bar re i ra do pre con ce i to em 
nos so País. Res sal tou, mais ain da, a ati tu de do Pre si-
den te José Sar ney de, an tes de sua vi a gem ao ex te ri-
or, ter-lhe co mu ni ca do que este Se na dor pas sa ria a
exer cer a Pre si dên cia do Se na do na sua ple ni tu de.
Em se gui da, o Se nhor Pri me i ro Vice-Pre si den te no
exer cí cio da Pre si dên cia, Se na dor Pa u lo Paim, fran -
que ou a pa la vra ao em pos sa do, que agra de ceu as
boas– vin das e en fa ti zou que tra ba lha rá to dos os dias 
de seu man da to como se fos se o úl ti mo para que o re -
sul ta do des se tra ba lho pelo Bra sil, por Bra sí lia e por
Ce i lân dia, co la bo re com as mu dan ças por que pas sa
o País. Em se gui da, foi lido pelo Se cre tá rio-Ge ral da
Mesa, Se nhor Ra i mun do Car re i ro Sil va , o pre sen te
Ter mo, que vai as si na do pelo Se nhor Pre si den te e
pelo em pos sa do, en cer ran do esta so le ni da de às
onze ho ras e trin ta mi nu tos.

Se na do Fe de ral, 5 de fe ve re i ro de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim, Pri me i ro Vice-Pre si den te no exer cí-
cio da Pre si dên cia do Se na do Fe de ral – Se na dor Eu-
rí pe des Ca mar go.
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COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E NOME PARLAMENTAR

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de co mu ni car a Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o art. 7º do Re gi men to
Inter no, que, as su min do nes ta data a re pre sen ta ção
do Dis tri to Fe de ral, ado ta rei o nome aba i xo con sig na-
do e in te gra rei a ban ca da do Par ti do dos Tra ba lha do-
res – PT

Nome Par la men tar: Eu rí pe des Ca mar go

Sala das Ses sões, 4 de fe ve re i ro de 2003. –
Eu rí pe des Pedra de Ca mar go.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Pois não, 
Se na do ra. V. Exª tem a pa la vra pela or dem.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE  (Blo co/PT – RO. 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten di da
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 (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, Se na dor Alme i-
da Lima, por 20 mi nu tos.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil vi ven ci ou, no
ano pas sa do, a co nhe ci da cri se ener gé ti ca, po pu lar-
men te di vul ga da como “apa gão”. Na que le ins tan te, fi -
cou de vi da men te com pro va da a in ca pa ci da de de pla -
ne ja men to e de re a li za ção de ações pelo Go ver no, re -
sul tan do em um gran de ve xa me na ci o nal.

Tal acon te ci men to vem as se gu rar que o pla ne-
ja men to é uma fun ção do Esta do e do Go ver no in dis-
pen sá vel para a vida na ci o nal; afi nal de con tas, a po -
pu la ção não pode fi car su je i ta a cri ses pre vi sí ve is e
que po de ri am ser evi ta das por uma ação efi caz do
Go ver no.

Pa re ce-nos, nes te ins tan te, di an te dos ní ve is
plu vi o mé tri cos em todo o País, que este pro ble ma
tem po ra ri a men te está equa ci o na do. No en tan to, uma
ou tra ques tão ener gé ti ca se apre sen ta aos bra si le i ros
no mo men to. E é pre ci so que o Go ver no Fe de ral se
an te ci pe em de ci sões exe cu ti vas de ação para evi tar-
mos um pro ble ma ma i or, uma cri se de or dem eco nô-
mi ca e, por que não fa lar, de or dem es tra té gi ca. Tra -

ta-se exa ta men te da in ca pa ci da de que o País apre-
sen ta hoje e numa pro je ção para o ano de 2005 de
pro ces sar, de re fi nar o pe tró leo pro du zi do em solo
bra si le i ro. Embo ra no mun do exis ta hoje um ex ces so
de ofer ta na ca pa ci da de ins ta la da em re fi na ri as,
cons ta ta-se um dé fi cit da or dem de dez mi lhões de
bar ris/dia de pe tró leo. Inter na men te, ve ri fi ca mos exa -
ta men te o con trá rio. O Bra sil pro duz algo em tor no de
um mi lhão e se is cen tos mil bar ris de pe tró leo/dia e há
uma pro je ção para o ano 2005 da or dem de dois mi -
lhões de bar ris/dia, o que nos co lo ca no ca mi nho da
auto-su fi ciên cia. O Bra sil, a pas sos lar gos, agi gan ta-
dos, en ca mi nha-se para a auto-su fi ciên cia di an te do
au men to pro gres si vo da pro du ção, cujo cres ci men to
pro gres si vo é es ti ma do em apro xi ma da men te 11%,
nos úl ti mos cin co anos, sen do que no úl ti mo ano o au -
men to da pro du ção na ci o nal atin giu 12%.

E isso se tor na evi den te quan do com pa ra do à
pro du ção das ma i o res em pre sas mun di a is do se tor
pe tro lí fe ro, cujo cres ci men to che ga a ape nas 1%.
Por tan to, o Bra sil se en ca mi nha para a auto-su fi ciên-
cia. Po rém, se não ti ver mos ca pa ci da de de re fi nar
essa pro du ção, em 2005, pe las pro je ções re a li za das,
es ta re mos com um dé fi cit de apro xi ma da men te 400 a 
500 mil bar ris de pe tró leo-dia, sem re fi no. Esse as-
sun to tem sido pre o cu pa ção de ór gãos e en ti da des
da Admi nis tra ção Fe de ral, a exem plo da SAE – Se-
cre ta ria de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té-
rio da Fa zen da –, que apre sen ta, por essa pro je ção, a 
pers pec ti va de um dé fi cit na ba lan ça co mer ci al do se -
tor de US$4 bi lhões, em 2005, di an te da ne ces si da de
de im por ta ção de de ri va dos no mon tan te de US$5 bi -
lhões, dos qua is se sub tra i rão US$1 bi lhão pela ex -
por ta ção do óleo cru.

Tra ta-se, re al men te, de uma ques tão em que o
Go ver no Fe de ral, pe los seus ór gãos, pela Se cre ta ria
de Acom pa nha men to Eco nô mi co do Mi nis té rio da Fa -
zen da, pela Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo, pela pró -
pria Pe tro bras, pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
pre ci sa, além de es ta be le cer es ses es tu dos, pro mo-
ver, to mar de ci sões efi ca zes, no sen ti do de es ta be le-
cer para o País a ca pa ci da de de re fi no, para que não
te nha mos que am pli ar a im por ta ção de de ri va dos de
pe tró leo.

Hoje, te mos uma de pen dên cia da or dem de
15% do con su mo na ci o nal, e não de ve mos am pliá-la.
Qu in ze por cen to é um per cen tu al do ano pas sa do,
mas já há da dos, a par tir de ja ne i ro, da or dem de qua -
se 20%, 19,5%. Não po de mos au men tar essa de pen-
dên cia ex ter na, mas, se não fo rem pro mo vi dos in ves-
ti men tos no se tor de re fi na ri as no País, esse per cen-
tu al po de rá atin gir ní ve is in su por tá ve is para a eco no-
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mia bra si le i ra, da or dem de 30%, de i xan do-nos numa
si tu a ção es tra té gi ca e eco nô mi ca mais ve xa tó ria do
que a que nos en con tra mos hoje.

Por tan to, essa é a pri me i ra ques tão, o pri me i ro
item des te pro nun ci a men to, para aler tar esta Casa
quan to à im por tân cia de par ti ci par mos des ta dis cus-
são a fim de mos trar mos ao Go ver no Fe de ral a ne-
ces si da de de in ves ti men to no se tor.

Sa be mos que a Cons ti tu i ção Fe de ral foi fle xi bi li-
za da quan to ao mo no pó lio do pe tró leo, per mi tin do a
par ti ci pa ção de ca pi tal pri va do ex ter no em toda a ca -
de ia pro du ti va, da pros pec ção à dis tri bu i ção, pas san-
do pela pro du ção, pelo trans por te e pelo re fi no. Mas,
no item re fi no, não te mos vis to, pe las le i tu ras que fi ze-
mos, ne nhum in te res se do se tor pri va do de ca pi tal ex -
ter no em par ti ci par de so ci e da des, in clu si ve mes mo
com a Pe tro bras, para a ins ta la ção de re fi na ri as. No
mo men to em que há uma ofer ta ex ce den te no ex te ri-
or, eles con si de ram um ris co es ta be le cer um in ves ti-
men to des sa or dem no Bra sil.

Por tan to, é pre ci so que o Go ver no Fe de ral en -
ten da e es ta be le ça o pla ne ja men to es tra té gi co ne-
ces sá rio para não che gar mos a cri ses idên ti cas,
como a do apa gão, vi ven ci a da por este País no ano
pas sa do.

Te nho in for ma ções de que a Pe tro bras, há apro -
xi ma da men te três anos, vem ten tan do um par ce i ro da 
ini ci a ti va pri va da para se as so ci ar ao em pre en di men-
to da Re fi na ria Du que de Ca xi as, a Re du que, no Rio
de Ja ne i ro, e, até o pre sen te mo men to, não con se-
guiu.

Por tan to, a nos so ver, que fi que bem cla ra a ne -
ces si da de de in ves ti men tos por par te do Go ver no Fe -
de ral, com re cur sos pú bli cos da pró pria Pe tro bras, em 
ins ta la ção de re fi na ri as, a fim de que se es ta be le ça
um equi lí brio en tre a de man da, a ne ces si da de do
con su mo in ter no e o re fi no, pois é des sa for ma que se 
com por tam os pa í ses pro du to res e, so bre tu do, os pa -
í ses mais con su mi do res do mun do.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re sol vi da
essa ques tão, te re mos que equa ci o nar uma ou tra,
que é exa ta men te a de fi ni ção, que será po lí ti ca, por -
que se tra ta de uma de ci são de go ver no e de re cur sos
pú bli cos  evi den te men te que, no sen ti do mais am plo
da ex pres são, aten di das e guar da das as ques tões de
or dem téc ni ca ne ces sá ri as para a de fi ni ção da im-
plan ta ção de uma uni da de de re fi no no País. E aqui
cha mo a aten ção, como nor des ti no, como ser gi pa no,
para o que está ex pres so no art. 3º, in ci so III, da
Cons ti tu i ção Fe de ral:

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.

Re du zir as de si gual da des re gi o na is!
E o art. 165 com ple men ta, quan do es -

ta be le ce no seu ca put:

Art. 165. Leis de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo
es ta be le ce rão:

I – o pla no plu ri a nu al;
II – as di re tri zes or ça men tá ri as;
III – os or ça men tos anu a is.
(...)
§ 5º A lei or ça men tá ria anu al com pre-

en de rá:
I – o or ça men to fis cal re fe ren te aos

Po de res da União, seus fun dos, ór gãos e
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta,
in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man ti das
pelo po der pú bli co;

II – o or ça men to de in ves ti men to das
em pre sas em que a União, di re ta ou in di re-
ta men te, de te nha a ma i o ria do ca pi tal so ci al
com di re i to a voto.

(...)
§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no §5º, I

e II, des te ar ti go [que aca bei de ler] com pa-
ti bi li za dos com o pla no plu ri a nu al, te rão en -
tre suas fun ções a de re du zir de si gual da des
in ter-re gi o na is, se gun do o cri té rio po pu la ci o-
nal.

Hoje, já es ta mos pre sen ci an do em todo o País,
Esta dos, de for ma le gí ti ma – com pre en do –, ple i te an-
do, em seus res pec ti vos ter ri tó ri os, a ins ta la ção de
uma re fi na ria de pe tró leo.

Te mos vis to ma ni fes ta ções po pu la res, a exem -
plo das re cen te men te ocor ri das no Esta do do Rio de
Ja ne i ro. Esta dos da Re gião Nor des te ple i te i am igual
in ves ti men to, a exem plo de Ser gi pe, Per nam bu co,
Rio Gran de do Nor te e Ce a rá, pelo co nhe ci men to que 
te nho.

Cha mo a aten ção para a ne ces si da de de es ta-
be le cer mos um tra ta men to jus to e equi li bra do en tre
to dos os en tes da Fe de ra ção, com pos ta pelo Dis tri-
to Fe de ral, Mu ni cí pi os e Esta dos. Que se cum pra
tam bém o que dis põe a Cons ti tu i ção Fe de ral, pro-
mo ven do-se to das as ações e to dos os me i os para
a di mi nu i ção, se não a eli mi na ção, das de si gual da-
des re gi o na is.
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Hoje, te mos no Bra sil doze re fi na ri as: são dez
da Pe tro brás e duas do se tor pri va do, sem con si de rar
a que pro ces sa xis to no Pa ra ná, e uma de lu bri fi can-
tes no Ce a rá. No en tan to, ve jam Srªs e Srs. Se na do-
res, den tre aque las que di re ta men te fa zem o re fi no do 
óleo cru, do pe tró leo, dez en con tram-se ins ta la das
nas Re giões Sul e Su des te do País; ape nas duas es -
tão nas Re giões Nor te e Nor des te. E o Cen tro-Oes te
não pos sui ne nhu ma re fi na ria. São Pa u lo pos sui qua -
tro re fi na ri as; Rio de Ja ne i ro, duas; Mi nas Ge ra is,
uma; o Pa ra ná, uma re fi na ria, além da que pro ces sa o 
xis to; e o Rio Gran de do Sul, duas. O Nor te e o Nor -
des te bra si le i ro pos su em ape nas duas: Re fi na ria
Lan dulp ho Alves, em Ma ta ri pe – BA, e a Re man, em
Ma na us – AM.

Daí se per ce be logo o de se qui lí brio, mas o Sul e
o Su des te po de rão, nes te ple ná rio ou em ou tros fó-
runs, afir mar que as re fi na ri as de vem ser cons tru í das
exa ta men te onde há ma i or con su mo e não na base
da sua pro du ção. Assim, é pre ci so que essa ar gu-
men ta ção seja con tes ta da, di an te dos da dos que
pos su í mos. O Sul e Su des te, pela quan ti da de de re fi-
na ri as a que me re fe ri, hoje pos su em uma ca pa ci da-
de ins ta la da de re fi no da or dem de 1.650.000 bar ris
de pe tró leo por dia, en quan to o Nor te e o Nor des te,
310.000 bar ris, o que cor res pon de a ape nas 20% da
ca pa ci da de ins ta la da do Sul e Su des te bra si le i ro.

Pre ci sa mos mos trar um ou tro dado, que é exa -
ta men te o da de man da, o de con su mo de de ri va dos
nes sas re giões. O Sul e o Su des te pos su em uma de -
man da da or dem de 854.000.000 de bar ris por dia de
de ri va dos de pe tró leo, e o Nor te, Nor des te e Cen-
tro-Oes te, 402.000 bar ris por dia de pe tró leo, con for-
me dado an te ri or a que já me re fe ri. Per ce be mos, en -
tão, que o con su mo das três re giões não-de sen vol vi-
das, não-equi pa ra das ao Sul e Su des te, está em tor -
no de 50%, quan do a sua ca pa ci da de ins ta la da de re -
fi no é da or dem de ape nas 20%.

Por tan to, na re la ção ca pa ci da de ins ta la da de
re fi no e con su mo, as Re giões Nor te, Nor des te e Cen -
tro-Oes te pos su em um dé fi cit da or dem de 500 mil
bar ris/dia em ca pa ci da de ins ta la da de re fi no.

Srª Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do-
res, é pre ci so que esta Casa e o Go ver no Fe de ral, em 
pri me i ro lu gar, es ta be le çam as con di ções e as ações
ne ces sá ri as para a im plan ta ção de re fi na ri as nes te
País.

Nes te ins tan te, des ta tri bu na, ve nho fa zer a de -
fe sa dos in te res ses do Esta do de Ser gi pe, não ape-
nas por se en con trar na Re gião Nor des te, mas pela
gran de ne ces si da de des ses in ves ti men tos.

E aí, no mes mo com pas so do dis cur so do Go -
ver no Fe de ral, quan do diz que o Pro gra ma Fome
Zero não dis tri bu i rá ape nas o ali men to, que se jam cri -
a das as con di ções ne ces sá ri as para que o povo pos -
sa so bre vi ver sem a ne ces si da de des se tipo de pro -
gra ma go ver na men tal. Aliás, esse pro gra ma po de rá
ser con si de ra do um su ces so a par tir do ins tan te em
que for ne ces sá ria a sua de sa ti va ção, quan do as re -
giões que pos su em os ma i o res bol sões de po bre za
nes te País ti ve rem con di ções de so bre vi vên cia a par -
tir do tra ba lho dig no de cor ren te de uma re la ção de
em pre go ba se a da nos prin cí pi os le ga is.

O Esta do de Ser gi pe, além de se en con trar nes -
ta re gião, é o quar to ou quin to ma i or pro du tor de pe -
tró leo do País, dis pu tan do essa po si ção com o Esta do
do Espí ri to San to. Rio Gran de do Nor te é o se gun do,
e os ou tros qua tro Esta dos –Ama zo nas, Ba hia, Ser gi-
pe e Espí ri to San to – têm uma pro du ção mé dia diá -
ria...

(A Srª Pre si den te, Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, faz soar a cam pa i nha.)

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE) – Irei con clu-
ir, Srª Pre si den te. Per mi ta-me, para a con clu são, pelo
me nos mais dois mi nu tos.

Esses Esta dos têm uma mé dia de pro du ção da
or dem de 40 a 50 mil bar ris de pe tró leo/dia. E Ser gi pe,
além da pro du ção, pos sui as con di ções ne ces sá ri as
para a im plan ta ção des sa re fi na ria, di an te da exis tên-
cia de um por to com as ca rac te rís ti cas de por to gra -
ne le i ro no Mu ni cí pio de Bar ra dos Co que i ros, na que le
Esta do, com uma área de re tro por to em con di ções de 
re ce ber esse in ves ti men to e da re a li za ção das obras
fí si cas, cuja pro du ção do pe tró leo, não só a pro du ção
ma rí ti ma como a pro du ção ter res tre, en con tra-se a
uma dis tân cia não su pe ri or a 50 qui lô me tros, o que
re pre sen ta rá uma eco no mia con si de rá vel, pois um
dos cri té ri os es ta be le ci dos pela mul ti na ci o nal Shell é
o de cons tru ir re fi na ri as na base da pro du ção, para
eli mi nar o cus to do trans por te da ma té ria-pri ma, di mi-
nu in do em apro xi ma da men te US$ 3.00 o bar ril.

Por tan to, a Re gião Nor des te, o nos so Esta do,
pos sui, do pon to de vis ta po lí ti co, so ci al e eco nô mi co,
as con di ções ne ces sá ri as para ofe re cer à Fe de ra ção
bra si le i ra o seu ter ri tó rio para a im plan ta ção des sa re -
fi na ria.

Ao con clu ir, Srª Pre si den te, res sal to que o ple i to
de Ser gi pe não é ex clu den te de ne nhum ou tro ple i to
de Esta do ir mão do Nor des te, exa ta men te pelo fato
de que, se te re mos um su pe rá vit da or dem de 400 a
500 mil bar ris de pe tró leo/dia em 2005, que uma re fi-
na ria não se cons trói da no i te para o dia – le va re mos
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de três a qua tro anos para a de fi ni ção e ins ta la ção – e
como a ca pa ci da de de pro du ção de re fi no das re fi na-
ri as ins ta la das nes te País é da or dem de 200 a 315
mil bar ris/dia, te re mos ne ces si da de não ape nas de
uma re fi na ria, mas de duas ou três. Enten do que, para 
se es ta be le cer o equi lí brio das Re giões Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te com as Re giões Sul e Su des te,
há ne ces si da de da ins ta la ção des sas re fi na ri as no
Nor des te bra si le i ro. E Ser gi pe se can di da ta para esse 
in ves ti men to.

O nos so Go ver na dor João Alves Fi lho en con-
tra-se, in clu si ve, es ta be le cen do es tu dos de vi a bi li da-
de téc ni ca e eco nô mi ca para apre sen tar à ANP e à
Pe tro bras, as sim como ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener -
gia.

Por fim, agra de ço a aten ção de V. Exªs. e co mu-
ni co que, na pró xi ma re u nião da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos des ta Casa, da qual te nho a fe li ci da-
de de par ti ci par, apre sen ta re mos re que ri men tos con -
vi dan do a Mi nis tra de Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous -
seff, para es ta be le cer o diá lo go com esta Casa e
apre sen tar os seus pla nos e pro je tos para esse se tor.
É ne ces sá rio que esse pla ne ja men to seja con clu í do e 
as ações ini ci a das.

Mu i to obri ga do pela aten ção de to dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Alme i da
Lima, 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
pela Sra. Ana Jú lia Ca re pa.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Srª Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) –
Con ce do a pa la vra a V. Exª, pela or dem.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela or dem.)
– Srª 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.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será o se -
gun do a fa zer uso da pa la vra, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) –
Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, Se na-
dor Ael ton Fre i tas, por 20 mi nu tos.

Na oca sião, so li ci to às Srªs. e aos Srs. Se na do-
res que não ul tra pas sem o tem po es ta be le ci do para
seus pro nun ci a men tos a fim de não pre ju di car os de -
ma is Se na do res ins cri tos.

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, es tão pre sen-

tes a Ve re a do ra da mi nha ci da de, Ci di nha Lon go, e o
Pre fe i to de Ca ná po lis, Dr. Últi mo Bit ten court, com pa-
nhe i ros do Triân gu lo Mi ne i ro.

Foi com mu i ta hon ra que as su mi no dia 1o de ja -
ne i ro a ca de i ra de Se na dor da Re pú bli ca como re pre-
sen tan te do Esta do de Mi nas Ge ra is, jun ta men te com 
os Se na do res, mu i to res pe i ta dos e que mu i to fa zem
pelo nos so Esta do, o ex-Go ver na dor Edu ar do Aze re-
do e Hé lio Cos ta.

Mi nha res pon sa bi li da de tor na-se ain da ma i or
na me di da em que ve nho su ce der um dos mais ilus -
tres ho mens pú bli cos, o atu al Vice-Pre si den te da Re -
pú bli ca, Se na dor José Alen car, a quem pres to meus
sen ti men tos de es ti ma e gra ti dão.

Nes ta Casa o ilus tre Se na dor José Alen car
pres tou ao País ines ti má vel con tri bu i ção, agre gan do
à sua ação par la men tar a sua com pe tên cia po lí ti ca
em fa vor do pro ces so de re de mo cra ti za ção bra si le i ra.

Jun to com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, es te jam cer tos meus Co le gas Se na do res, José
Alen car em mu i to con tri bu i rá para a cons tru ção de
uma nova eta pa da vida na ci o nal, pois gran de par te
dos Se na do res aqui pre sen tes fo ram tes te mu nhas da 
de ter mi na ção e fir me za com que Sua Exce lên cia as -
su miu po si ções de obs ti na da de fe sa dos in te res ses
do nos so Esta do.

Com uma su per fí cie um pou co ma i or que a
Fran ça, Mi nas Ge ra is se des ta ca en tre os Esta dos
bra si le i ros como o mais ex ten so con jun to de ter ras
ele va das do País, rico em re cur sos na tu ra is e pa i sa-
gís ti cos. Mi nas Ge ra is é, hoje, um dos Esta dos mais
de sen vol vi dos do Bra sil, com só li da base in dus tri al e
agri cul tu ra va ri a da e pro du ti va.

A agri cul tu ra gera, anu al men te, ne gó ci os na or -
dem de apro xi ma da men te US$8,7 bi lhões para Mi nas
Ge ra is, o que re pre sen ta nada me nos de 12% do Pro -
du to Inter no Bru to do Esta do. Con si de ran do a agro in-
dús tria, a fa tia che ga a 35% do PIB es ta du al.

Qu e ro di zer aos mi ne i ros em ge ral e, em es pe ci-
al, aos meus con ter râ ne os do Triân gu lo Mi ne i ro que,
no exer cí cio da ele va da fun ção de Se na dor da Re pú-
bli ca, não os de cep ci o na rei. Embo ra novo no ce ná rio
na ci o nal, mi nha vida pes so al e mi nhas lu tas na vida
po lí ti ca são co nhe ci das dos meus con ter râ ne os e dos 
mi ne i ros da mi nha re gião. Des de cedo, me de di quei à
ati vi da de po lí ti ca, cer to de ser este o ca mi nho mais
cur to e o meio mais efi caz de agir em prol da co le ti vi-
da de.

Ele i to Pre fe i to de Itu ra ma, aos 29 anos, pas sei
pela apro va ção de ter que me so cor rer da Jus ti ça
para to mar pos se no car go, uma vez que os re pre sen-
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tan tes das ve lhas oli gar qui as e do au to ri ta ris mo in sis-
ti am em des co nhe cer a le gi ti mi da de das ur nas.

So bre vi vi a es sas ad ver si da des.
De di quei-me a fa zer da ad mi nis tra ção mu ni ci pal

uma ala van ca de pro gres so do povo itu ra men se e de
pro mo ção so ci al dos seg men tos mais ca ren tes do
meu Mu ni cí pio.

Tive a sa tis fa ção, Sr. Pre si den te, de, ao tér mi no
do meu man da to, de i xar a ci da de de Itu ra ma com
100% de água tra ta da; 100% de es go tos tra ta dos;
100% de mo ra di as com ener gia elé tri ca; 98% das
vias pú bli cas as fal ta das – e nun ca fi ze mos se quer um 
pal mo de as fal to sem an tes fa zer mos as obras de
água plu vi al -; e, ain da no Go ver no de Edu ar do Aze re-
do, 100% das cri an ças na es co la, com trans por te es -
co lar para to dos os alu nos da zona ru ral.

Ao lon go da que les qua tro anos, le vei os ser vi-
ços de as sis tên cia so ci al aos can tões mais hu mil des;
re a li za mos 139 obras de in fra-es tru tu ra e, em vis ta da 
mi nha for ma ção de en ge nhe i ro agrô no mo, pude be-
ne fi ci ar um gran de nú me ro de la vra do res que pra ti ca-
men te não dis pu nham de qua is quer re cur sos.

Em 1999, a con vi te do en tão Go ver na dor Ita mar
Fran co, as su mi a Pre si dên cia da Ema ter de Mi nas
Ge ra is. De sen vol vi tra ba lhos que, te nho cer te za, po -
de rão de mar car os pon tos prin ci pa is da mi nha atu a-
ção par la men tar.

O se tor agrí co la, se gu ra men te, será uma das
mi nhas pri o ri da des nes ta Casa.

Des ne ces sá rio fa lar, Srªs e Srs. Se na do res, da
im por tân cia do se tor agrí co la para a nos sa eco no mia
e, prin ci pal men te, para o com ba te à fome. O Pre si-
den te Lula ele geu essa ta re fa como a pri mor di al do
seu Go ver no. Pe las pri o ri da des que fo ram anun ci a-
das na cam pa nha ele i to ral e pe las pro vi dên ci as que
es tão sen do efe ti va das, o se tor agrí co la deve ser for -
te men te im pul si o na do. E, de to das as ati vi da des eco -
nô mi cas, a agro in dús tria é a que tem o me lhor per fil
para, si mul ta ne a men te, di na mi zar as ex por ta ções,
equi li brar a ba lan ça co mer ci al, ge rar em pre go e ren -
da e pro du zir ali men tos para ma tar a fome.

Essa con di ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, foi des ta ca da em re cen te pu bli ca ção do Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res pelo en ge nhe i ro agrô -
no mo José Ma ria da Sil ve i ra, Pes qui sa dor do Nú cleo
de Eco no mia Agrí co la da Uni camp. Após cha mar a
aten ção para a par ti ci pa ção do se tor agro in dus tri al no 
PIB, em tor no de 12% hoje, ele des ta ca a im por tân cia
des se seg men to para o abas te ci men to in ter no e para
o in cre men to das ex por ta ções. A par ti ci pa ção da
agro in dús tria nas ven das ex ter nas está em tor no de

40%, mas já foi até de 70%, na dé ca da de 70, como
lem bra o es pe ci a lis ta.

O de sen vol vi men to da mo der na bi o tec no lo gia,
ali a do à dis po ni bi li da de de va ri a dos re cur sos na tu ra-
is, tem sido um fa tor de ci si vo para o bom de sem pe-
nho do se tor agro in dus tri al.

Nes se pon to, Sr. Pre si den te, não po de ria de i xar
de men ci o nar o lou vá vel tra ba lho re a li za do pela
Embra pa, en tre ou tros ór gãos de pes qui sa, bem
como as ações de ex ten são e bem-es tar so ci al, como
as da Ema ter-MG, que per mi tem trans for mar o co-
nhe ci men to em pro du ção. De nada ser vi rá, Srªs e Srs. 
Se na do res, in cre men tar a ati vi da de agro in dus tri al se
per der mos de vis ta o de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Pre ci sa mos re cu pe rar o tem po per di do não ape -
nas na úl ti ma, mas nas úl ti mas dé ca das, com ba ten do
o uso in dis cri mi na do dos re cur sos na tu ra is e pa u tan-
do a pro du ção agrí co la e todo o se tor pro du ti vo pelo
con ce i to de sus ten ta bi li da de am bi en tal e so ci al.

O de sen vol vi men to sus ten tá vel da agro in dús tria
bra si le i ra, ar ti cu la da com as ações de pre ser va ção
am bi en tal é ape nas um dos ca mi nhos a se rem tri lha-
dos pelo Bra sil para bus car o seu lu gar no con tex to
das na ções de sen vol vi das.

O com pro mis so do Go ver no bra si le i ro, como os
pro pó si tos da clas se po lí ti ca e da so ci e da de em ge ral,
é vol ta do não ape nas para o cres ci men to eco nô mi co,
mas tam bém para o ple no de sen vol vi men to. O ver da-
de i ro sen ti do do pro gres so é o cres ci men to com a re -
par ti ção das opor tu ni da des, com o am pa ro aos des -
va li dos e com o com ba te à ex clu são so ci al.

É con di ção es sen ci al, para que pos sa mos con -
du zir o Bra sil à ple ni tu de de mo crá ti ca, que bra si le i ros
e bra si le i ras pos sam con vi ver em um País em que a
pros pe ri da de atin ja, de modo mais igua li tá rio, a ma i o-
ria da po pu la ção.

Acre di to que o Se na do, den tro do seu qua dro de 
atri bu i ções ins ti tu ci o na is, é o es pa ço pri vi le gi a do para 
o en ca mi nha men to de te mas des sa am pli tu de e para
a bus ca de al ter na ti vas jun to às au to ri da des eco nô mi-
cas de nos so País.

O sim ples anún cio de mi nhas di re tri zes de atu a-
ção não fa ria sen ti do se não vi es se acom pa nha do de
uma for te cren ça: a con vic ção que te nho, e acre di to
que te mos to dos nós, de que este País tem um imen -
so fu tu ro pela fren te, com seus ri quís si mos re cur sos
na tu ra is.

O cres ci men to e a pros pe ri da de al me ja dos den -
tro des se con tex to de vem con tri bu ir para a aber tu ra
de opor tu ni da des para um con tin gen te cada vez ma i-
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or de bra si le i ros ain da não con tem pla dos com os be -
ne fí ci os do de sen vol vi men to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – V. Exª

me per mi te um apar te?
O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –

Pois não, no bre Se na dor Edu ar do Aze re do.
O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Qu e ro

sa u dar a pre sen ça de V. Exª, no Se na do Fe de ral,
como re pre sen tan te de Mi nas Ge ra is. Pude acom pa-
nhar, Srªs e Srs. Se na do res, o tra ba lho de Ael ton Fre i-
tas como Pre fe i to da ci da de pro gres sis ta de Itu ra ma,
no Triân gu lo Mi ne i ro, no pe río do em que go ver na va o
nos so Esta do. Ago ra, es ta mos aqui jun tos. So mos os
três Se na do res que atu a rão na de fe sa de Mi nas Ge -
ra is. E ape sar das di ver gên ci as par ti dá ri as que po de-
mos vir a ter, te nho cer te za de que em to dos aque les
pro je tos de in te res se do nos so Esta do – e mais do
que isso, de in te res se do Bra sil – es ta re mos sem pre
pron tos a dis cu tir e a dar a nos sa co la bo ra ção. Por ou -
tro lado, Se na dor Ael ton Fre i tas, como foi bem co lo ca-
do por V. Exª, é uma res pon sa bi li da de mu i to gran de
subs ti tu ir o nos so Vice-Pre si den te José Alen car, um
ho mem de bem, um mi ne i ro que hoje pres ta os ser vi-
ços ao Bra sil. Mas V. Exª terá sem pre o nos so apo io.
Te nho cer te za de que po de rá exer cer, com mu i ta dig -
ni da de, o seu car go como Se na dor de Mi nas Ge ra is.
Os meus vo tos de mu i to su ces so.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ael ton Fre i tas?

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Pois não, Se na dor Hé lio Cos ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Gos ta ria de
re a fir mar o com pro mis so dos Se na do res de Mi nas
Ge ra is com a de fe sa do nos so Esta do e sa u dar V. Exª,
re pre sen tan te do Triân gu lo Mi ne i ro, uma das re giões
mais pro du ti vas do Esta do de Mi nas Ge ra is, que tem
um povo que tra ba lha, que pro duz e que faz da nos sa
Mi nas Ge ra is o Esta do ex tra or di ná rio que é. Tam bém
que ro dar o meu apo io a V. Exª, que está subs ti tu in do
José Alen car, ele i to Se na dor por Mi nas Ge ra is, hoje
nos so Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, e que de i xou
uma mar ca ex tra or di ná ria nes ta Casa pela sua res pe-
i ta bi li da de, pela sua co e rên cia, pela sua fir me za de
ca rá ter, pelo seu tra ba lho e, so bre tu do, pela im por-
tân cia da sua pre sen ça na cha pa que ele geu Luiz Iná -
cio Lula da Sil va. Foi a pre sen ça de um mi ne i ro ca paz,
com pe ten te, no bre e que ri do como José Alen car que

per mi tiu, sem dú vi da, o ex tra or di ná rio su ces so nas
ur nas da cha pa Lula/Zé Alen car.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG) –
Mu i to obri ga do, meus con ter râ ne os Se na do res Edu -
ar do Aze re do e Hé lio Cos ta. Mu i to obri ga do, Srª Pre -
si den te e a to dos os com pa nhe i ros Se na do res.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ael ton Fre i-
tas, a Sra. Ana Jú lia Ca re pa, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pela Sra.
Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá-
rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, será as se gu-
ra do 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, à Se na do ra Fá ti ma Cle i de e, em se -
gui da, ao Se na dor João Ri be i ro.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de,
por cin co mi nu tos.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do-
ra.) – Srª Pre si den te, em pri me i ro lu gar, que ro re gis-
trar o meu or gu lho por ter V. Exª pre si din do a ses são,
nes te mo men to.

Srªs e Srs. Se na do res, que ro uti li zar este es pa-
ço para fa zer um co mu ni ca do mu i to im por tan te para
mim e para mi lha res de pes so as do meu Esta do. E
ouso afir mar que é o de se jo da es ma ga do ra ma i o ria
do povo de Ron dô nia. Faço um ape lo para que o Go -
ver na dor Ivo Cas sol se de i xe sen si bi li zar e re ve ja o
ato que jo gou na rua mi lha res de ser vi do res pú bli cos
em meu Esta do, no ano de 2000.

Foi um ato in con se qüen te e ir res pon sá vel do
ex-Go ver na dor José Bi an co que ca u sou o ver ti gi no so
au men to da vi o lên cia no Esta do, de sa gre ga ção fa mi-
li ar, de gra da ção dos ser vi ços pú bli cos de sa ú de e
edu ca ção, além de pre ju í zos para o co mér cio e mu i to,
mu i to so fri men to.

A des cul pa de que foi para se en qua drar na Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal é uma in ver da de já cons -
ta ta da pelo re la tó rio pa ra le lo fe i to pela Assem bléia
Le gis la ti va, em uma CPI, no ano de 2002. A eco no mia
des sa me di da foi mí ni ma e o cus to so ci al enor me.

O atu al Go ver na dor, du ran te sua cam pa nha, ga -
ran tiu que não re cor re ria da de ci são fa vo rá vel aos
ser vi do res de mi ti dos, o que foi mo ti vo de mu i ta es pe-
ran ça para to dos. Ga ran tiu, ain da, que fa ria o pos sí vel
para re sol ver essa ques tão, que já en trou para a his -
tó ria da mi nha re gião como um dos mais la men tá ve is
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pro ces sos de in jus ti ça pra ti ca dos con tra as pes so as
que ti ve ram como cri me, ape nas, de di car sua vida e
tra ba lho ao Esta do de Ron dô nia.

Peço ao Go ver na dor que re fli ta, que res ga te o
dis cur so de cam pa nha e de vol va a dig ni da de para mi -
lha res de pes so as, que aguar dam esse mo men to nos 
qua tro can tos do meu Esta do.

É pos sí vel fa zer um acor do. O pró prio STF, atra -
vés da Pri me i ra Tur ma, já de ci diu que o Po der Pú bli co
pode fa zer acor do com os ser vi do res. Em Mi nas Ge -
ra is, acon te ceu caso se me lhan te e, após três anos, a
Admi nis tra ção de ci diu cha mar os de mi ti dos ao in vés
de in de ni zá-los.

Pre ci sa mos de uma de ci são po lí ti ca, pre ci sa-
mos de co ra gem para re sol ver essa la men tá vel si tu a-
ção.

É bom lem brar que, em de zem bro de 2002, o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em jul ga men to de uma
das ações, de ter mi nou que o Esta do re tor nas se para
a fo lha de pa ga men to 1.200 ser vi do res da sa ú de, até
o pa ga men to das in de ni za ções, ten do o Esta do aten -
di do a de ter mi na ção ju di ci al. Sur pre en den te men te e
de for ma uni la te ral, o atu al Go ver no re ti rou os ser vi-
do res da fo lha nes te mês, algo la men tá vel e, ao nos so
ver, ile gal, haja vis ta que a de ci são do Tri bu nal não foi
re vo ga da e, con se qüen te men te, foi des res pe i ta da.

To dos sa be mos da ne ces si da de que exis te na
sa ú de e na edu ca ção de nos so Esta do, in clu si ve com
o in te res se do Go ver na dor em fa zer mi lha res de con -
tra tos emer gen ci a is, para su prir as di fi cul da des atu a is
e, nes te caso, pre ci sa fa lar mais alto a voz da Jus ti ça
em fa vor des ses pro fis si o na is.

Srª Pre si den te, mi nha luta ao lado dos de mi ti-
dos pos sui ca pí tu los dra má ti cos que fo ram das lá gri-
mas, sem pre far tas e do lo ro sas, até o en fren ta men to
com a po lí cia, quan do, sem dó, o an ti go Go ver no
man dou ba ter na que les que lu ta vam por sa lá rio, em -
pre go e dig ni da de.

Pen so que o atu al Go ver no não quer fa zer esse
qua dro se ar ras tar em fun ção de ques tões ju rí di cas
me no res, des vin cu la das dos va lo res hu ma nos que
es tão em jogo. É hora de de vol ver a ci da da nia para to -
dos que a per de ram no ano de 2000, com um ato que, 
no mí ni mo, en con tra gra ves di ver gên ci as con tra a sua 
le ga li da de. To dos es pe ra mos pela pa la vra do Go ver-
na dor Ivo Cas sol.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel, o Se na dor João Ri be i ro.

O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, tra go a esta
Casa um as sun to que é do co nhe ci men to do Bra sil in -
te i ro, so bre tu do nos úl ti mos dias. Re fi ro-me ao pés si-
mo es ta do das ro do vi as bra si le i ras, prin ci pal men te
das fe de ra is, que ca u sa es pe ci al pre o cu pa ção ao
meu Esta do, o To can tins, de vi do à ame a ça de in ter di-
ção da ro do via Be lém-Bra sí lia, a BR-153, a nos sa
“es pi nha dor sal”, que liga o Nor te do País a Bra sí lia,
prin ci pal men te os Esta dos do Pará e Ma ra nhão à par-
te mais de sen vol vi da do Bra sil.

Hoje, um pre fe i to do nor te do meu Esta do te le fo-
nou-me para di zer que há for tes in dí ci os de que, ama -
nhã, os ca mi nho ne i ros irão in ter di tar a ro do via Be-
lém-Bra sí lia, de vi do às pés si mas con di ções de trá fe-
go em que se en con tra. São ca mi nho ne i ros que an -
dam por este Bra sil afo ra, ten tan do ga nhar o pão de
cada dia.

Srª. Pre si den te, toda essa si tu a ção de i xa-me
mu i to pre o cu pa do. Alguém po de rá di zer que não foi o
Go ver no Lula que a cri ou, mas “quem casa com a vi ú-
va deve as su mir os fi lhos”.

Toda a nos sa Ban ca da – eu, os Se na do res Edu -
ar do Si que i ra Cam pos e Le o mar Qu in ta ni lha, além
dos oito De pu ta dos Fe de ra is, por que no To can tins
ele ge mos oito –, ali a da do Go ver na dor Mar ce lo Mi -
ran da, es te ve com o Mi nis tro Ander son Ada u to para
con ver sar so bre essa ques tão.

É ver da de que exis te fi nan ci a men to ex ter no, ori -
un do dos Cre ma (con tra tos de res ta u ra ção e ma nu-
ten ção das ro do vi as fe de ra is), e que as obras já fo ram
li ci ta das, mas en quan to não se re sol ve o pro ble ma,
pelo me nos que se pro vi den cie uma ope ra ção emer -
gen ci al de tapa bu ra cos. Nós já co bra mos isso do Go -
ver no an te ri or e es ta mos co bran do, ago ra, do Go ver-
no Lula.

É mu i to gra ve a si tu a ção da Be lém-Bra sí lia, que
já es te ve fe cha da, há mais ou me nos dois anos, de vi-
do às chu vas. Ago ra, no va men te, es ta mos en fren tan-
do esse pro ble ma.

Por tan to, ama nhã, em ple no pe río do de car na-
val, po de rá ocor rer uma gre ve dos ca mi nho ne i ros. Se
isso ocor rer, o Nor te do Bra sil, so bre tu do os Esta dos
do Pará, To can tins e Ma ra nhão te rão pro ble mas de
abas te ci men to de al guns ali men tos.

Des sa for ma, fica aqui meu re gis tro, mi nha in -
dig na ção com a si tu a ção em que se en con tra a ro do-
via Be lém-Bra sí lia, a BR-153.

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção
que se rão li das pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio,
Se na do ra Íris de Ara ú jo.

São li das as se guin tes:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 3, DE 2003

Alte ra a re da ção do § 2º do art. 50
da Cons ti tu i ção Fe de ral, para fa cul tar
tam bém às Co mis sões das Ca sas Le gis-
la ti vas o po der de so li ci tar in for ma ções,
am pli an do igual men te as pes so as a
quem se di ri gem os re que ri men tos. Alte -
ra ain da o in ci so V, do 2º do art. 58 para
es cla re cer so bre o po der das Co mis sões
per ma nen tes da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral so bre con vo ca ção
de au to ri da des e ci da dãos.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral. nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º  O art. 50 e o seu § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sam vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o
Se na do Fe de ral ou qual quer de suas Co-
mis sões, po de rão con vo car Mi nis tros de
Esta do ou qua is quer ti tu la res de ór gão fe de-
ra is para pres ta rem, pes so al men te, in for ma-
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na-
do, im por tan do em cri me de res pon sa bi li da-
de a au sên cia ser jus ti fi ca ção ade qua da:

..............................................................
§ 2º A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se -

na do Fe de ral po de rão, por suas me sas, e as 
co mis sões das duas Ca sas, por de li be ra ção
da ma i o ria de seus mem bros en ca mi nhar
pe di dos es cri tos de in for ma ções qual quer
ad mi nis tra dor pú bli co, in clu si ve de fun da ção
e so ci e da des ins ti tu í das e man ti das pelo po -
der pú bli co im por tan do em cri me de res pon-
sa bi li da de a re cu sa, ou o não aten di men to
no pra zo de trin ta dias, bem como a pres ta-
ção de in for ma ções fal sas.

Art. 2º O Inci so V do § 2º, do art. 58 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral pas sa vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 58. ..................................................

§ 2º  As co mis sões, em ra zão da ma té-
ria de sua com pe tên cia, cabe:

..............................................................
V – Con vo car a com pa re ce rem pe ran-

te seus cor pos, sob as pe nas da lei, to dos
os fun ci o ná ri os dos po de res pú bli cos, in clu-
si ve das fun da ções por eles ins ti tu í das ou
man ti das para pres ta rem in for ma ções ne-
ces sá ri as ao cum pri men to das fun ções
cons ti tu ci o na is do Con gres so Na ci o nal.

a) A con vo ca ção a que se re fe re este
in ci so pode ser fe i ta aos par ti cu la res, res sal-
va do a to dos, di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is
es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção.

Art. 3º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta visa ins tru men ta li zar me lhor as di -
ver sas co mis sões das duas Ca sas do Con gres so Na -
ci o nal na con se cu ção dos seus ob je ti vos e ti rar dú vi-
da so bre a obri ga to ri e da de do com pa re ci men to de
au to ri da des e ci da dãos quan do so li ci ta do o seu de po-
i men to.

O Bra sil é um país enor me com uma ma lha de
ins ti tu i ções pú bli ca fe de ra is com ple xa e igual men te
gi gan tes ca cuja fis ca li za ção é fun ção do Con gres so
Na ci o nal. Este com põe-se de duas Ca sas Le gis la ti-
vas que, por sua vez, com põem-se de co mis sões te -
má ti cas. As co mis sões têm pre vi são cons ti tu ci o nal e
sua cri a ção visa a di vi são, es pe ci a li za ção e ra ci o na li-
za ção dos tra ba lhos ou fun ções par la men ta res, subs -
ti tu in do por ve zes a casa a que per ten cem. Esta per -
mis são cons ti tu ci o nal é am pla e vá li da mes mo na pre -
cí pua fun ção de le gis lar (art. 58, § 2º in ci so I da CF).
Nes te con tex to, pre ten de mos de mons trar que as co -
mis sões da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe -
de ral po dem e de vem atu ar como mini ca sas le gis la ti-
vas a fim de fa ci li tar o tra ba lho par la men tar, pois, ao
fim, to dos não po dem es tar de olho em tudo.

Em pri me i ro lu gar deve-se de no tar a in con-
gruên cia ju rí di ca con ti da no art.58 da CF que per mi te
as co mis sões a con vo ca ção de mi nis tros, in ci so I, e
no seu in ci so V, fala em so li ci tar de po i men to de qual -
quer au to ri da de ou ci da dão. Data vê nia, quem pode o 
mais pode o me nos. Não há ló gi ca no en ten di men to
que pre ten de a per mis são de con vo ca ção do Mi nis tro
e veda o mes mo pro ce di men to para um su bal ter no.

Além  da in con gruên cia de ve mos apon tar a fal ta
de pra ti ci da de e uma tal in ter pre ta ção. Tan to o é, que
por mu i tas ve zes o Mi nis tro con vo ca do so li ci ta a sua
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subs ti tu i ção pelo fun ci o ná rio que de tém a in for ma-
ção, ou o traz con si go para par ti ci par da re u nião. Por
ou tro lado, acho que a prer ro ga ti va es co lha do de po-
en te deve ser do ór gão fis ca li za dor.

Aten to a pro ble má ti ca da obri ga to ri e da de do de -
po i men to so li ci ta nos ter mos do in ci so V, do art. 58, da 
CF, foi re que ri do es tu do à Con sul to ria Le gis la ti va do
Se na do para o seu es cla re ci men to. Foi ela bo ra do mi -
nu ci o so es tu da la vra do Dr. Ja dil ney Pin to de Fi gue i-
re do que en tre suas con clu sões in for ma:

“1ª) as Co mis sões Per ma nen tes, no
exer cí cio de suas com pe tên ci as es pe cí fi cas,
têm os mes mos po de res con vo ca tó ri os, sob
as pe nas da lei, em re la ção ao ci da dão co -
mum, que as co mis sões par la men ta res de
in qué ri to, bem as sim os mes mos li mi tes,
qua is se jam, a vida pri va da, com os di re i tos
e as ga ran ti as in di vi du a is que lhe são as se-
gu ra dos pela Cons ti tu i ção;

2ª) não há, pois, ne ces si da de para
dotá-las de po de res que elas já têm, ha ven do,
no en tan to, Con ve niên cia que isso seja ex pli-
ci ta do, para que se evi tem dú vi das, con tro vér-
si as e dis sí di os dou tri ná ri os e ju ris pru den ci a is
so bre a ma té ria, to man do-se as ne ces sá ri as
ca u te las, tam bém ex plí ci tas, no res guar do da
vida pri va da e dos di re i tos e ga ran ti as in di vi-
du a is cons ti tu ci o nal men te as se gu ra dos, ine-
xis tin do qual quer obs tá cu lo ju rí di co-cons ti tu ci-
o nal para ela bo ra ção/apre sen ta ção de PEC
com esse ob je ti vo”;

Daí que. a pre sen te PEC pro cu ra es cla re cer
so bre a obri ga to ri e da de do com pa re ci men to pe ran te
os Cor pos Le gis la ti vos e suas co mis sões, dos ci da-
dãos, e prin ci pal men te dos que exer cem qua is quer
fun ções pú bli cas, a elas con vo ca dos, atri bu in do-lhes
ins tru men tos cla ros para a con se cu ção de tais ati vi-
da des.

De ou tra for ma, que re mos es ten der às co mis-
sões par la men ta res a pos si bi li da de de re que re rem as 
in for ma ções es cri tas já con fe ri das as Me sas das
duas Ca sas Le gis la ti vas fa ci li tan do a ope ra ci o na li za-
ção da que les ór gãos.

Não pre ten de mos trans for mar as co mis sões
par la men ta res em in qui si do ras ge ra is da re pú bli ca.
Seus po de res são li mi ta dos à sua fun ção cons ti tu ci o-
nal e so pe sa dos, como todo di re i to co le ti vo, com os
di re i tos in di vi du a is con sa gra dos na Cons ti tu i ção. Mas 
o não com pa re ci men to a um cha ma men to de uma co -
mis são do Con gres so Na ci o nal, não pode ser uma
op ção do con vo ca do. Bem as sim, a re cu sa da ver da-

de, quan do o mais há que ser in vo ca da nos ter mos da 
lei, como por exem plo, para a pre ser va ção da in ti mi-
da de quan do não hou ver per ti nên cia ló gi ca com a co -
i sa pú bli ca e no caso do de po i men to auto-in cri mi na tó-
rio. Mas a con vo ca ção e o pe di do de in for ma ções são
de cor rên cia ne ces sá ria e con se qüen te dos po de res e 
fun ções atri bu í dos ao Con gres so, só po dem e de vem
ser exer ci dos como tal e por tan to aten di dos co er ci ti-
va men te na pro por ção ade qua da.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. –
Osmar Dias , Se na dor.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 50. (*) A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do

Fe de ral, ou qual quer de suas co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do para pres tar, pes so al-
men te, in for ma ções so bre as sun to pre vi a men te de-
ter mi na do, im por tan do cri me de res pon sa bi li da de a
au sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.

§ 1º Os Mi nis tros de Esta do po de rão com pa re-
cer ao Se na do Fe de ral, à Câ ma ra dos De pu ta dos ou
a qual quer de suas co mis sões, por sua ini ci a ti va e
me di an te en ten di men tos com a Mesa res pec ti va,
para ex por as sun to de re le vân cia de seu Mi nis té rio.

§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri-
tos de in for ma ção aos Mi nis tros de Esta do, im por tan-
do cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou o
não-aten di men to no pra zo de trin ta dias, bem como a
pres ta ção de in for ma ções fal sas.

Emen da Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 2, de
1994

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

Seção VII

Das Co mis sões

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.

§ 1º Na cons ti tu i ção das Me sas e de cada co -
mis são, é as se gu ra da, tan to quan to pos sí vel, a re pre-
sen ta ção pro por ci o nal dos par ti dos ou dos blo cos
par la men ta res que par ti ci pam da res pec ti va Casa.

§ 2º Às co mis sões, em ra zão da ma té ria de sua
com pe tên cia, cabe:

I – dis cu tir e vo tar pro je to de lei que dis pen sar,
na for ma do Re gi men to, a com pe tên cia do Ple ná rio,
sal vo se hou ver re cur so de um dé ci mo dos mem bros
da Casa;

II – re a li zar au diên ci as pú bli cas com en ti da des
da so ci e da de ci vil:

III – con vo car Mi nis tros de Esta do para pres tar
in for ma ções so bre as sun tos ine ren tes a suas atri bu i-
ções;

IV – re ce ber pe ti ções, re cla ma ções, re pre sen ta-
ções ou que i xas de qual quer pes soa con tra atos ou
omis sões das au to ri da des ou en ti da des pú bli cas;

V – so li ci tar de po i men to de qual quer au to ri da de
ou ci da dão;

VI – apre ci ar pro gra mas de obras, pla nos na ci o-
na is, re gi o na is e se to ri a is de de sen vol vi men to e so -
bre eles emi tir pa re cer.

§ 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 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, para a apu ra ção de
fato de ter mi na do e por pra zo cer to, sen do suas con -
clu sões, se for o caso, en ca mi nha das ao Mi nis té rio
Pú bli co, para que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou 
cri mi nal dos in fra to res.

§ 4º Du ran te o re ces so, ha ve rá uma co mis são
re pre sen ta ti va do Con gres so Na ci o nal, ele i ta por
suas Ca sas na úl ti ma ses são or di ná ria do pe río do le -
gis la ti vo, com atri bu i ções de fi ni das no Re gi men to Co -
mum, cuja com po si ção re pro du zi rá, quan to pos sí vel,
a pro por ci o na li da de da re pre sen ta ção par ti dá ria.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
 Nº 4, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo úni co ao ar ti-
go 47 da Cons ti tu i ção Fe de ral para ga-
ran tir o aces so de mo crá ti co ao con te ú do
das ma té ri as le gis la ti vas, de ter mi nan do a 
dis po ni bi li da de, pela in ter net, de pro po si-
ções e pa re ce res em apre ci a ção na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, no Se na do Fe de ral
e suas res pec ti vas co mis sões.

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 Acres cen ta pa rá gra fo úni co e in ci so I ao
art. 47 da Cons ti tu i ção Fe de ral com a se guin te re da-
ção:

Art. 47. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Fica ga ran ti do o aces -

so de mo crá ti co e re mo to ao con te ú do e ao
an da men to das ma té ri as le gis la ti vas de so-
bri ga das de si gi lo.

I – É obri ga tó ria a di vul ga ção de pro-
po si ções e pa re ce res su je i tos à de li be ra ção,
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pela rede mun di al de com pu ta do res, an tes
das res pec ti vas vo ta ções nas Ca sas Le gis-
la ti vas e suas co mis sões, ex ce tu a da a im-
pos si bi li da de téc ni ca de cor ren te do não-fun -
ci o na men to do pro ve dor res pon sá vel.

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor 60 dias após a sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Visa a pre sen te pro pos ta de emen da cons ti tu ci-
o nal obri gar o Po der Le gis la ti vo Fe de ral a tor nar dis -
po ní vel na in ter net o con te ú do das pro po si ções e pa -
re ce res su je i tos a de li be ra ção nas suas Ca sas e co -
mis sões. É, no nos so en ten der, uma for ma efi ci en te
de aper fe i ço ar o sis te ma re pre sen ta ti vo, per mi tin do
aos gru pos in te res sa dos em par ti cu lar, e à po pu la ção
em ge ral, acom pa nhar os tra ba lhos le gis la ti vos com
in te lec tu a li da de e atu a li da de. Pre ten de mos cri ar con -
di ções ade qua das à par ti ci pa ção po pu lar no pro ces-
so le gis la ti vo, for ne cen do in for ma ção so bre as de ci-
sões a se rem to ma das.

Tra ta-se de uma for ma de de mo cra ti zar ain da
mais o co nhe ci men to acer ca do pro ces so le gis la ti vo.
O Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos já pro -
vê em in for ma ções so bre o an da men to de pro pos tas
le gis la ti vas pela rede mun di al de com pu ta do res e não 
se jus ti fi ca que, pos su in do os me i os para fazê-lo, não
in for mem, de ma ne i ra ca bal, so bre o con te ú do das
pro po si ções e res pec ti vos pa re ce res (o que de fato
está sen do vo ta do).

Além de aten der ao ob je ti vo de man ter a so ci e-
da de in for ma da so bre o teor das ma té ri as em tra mi ta-
ção, esta pro pos ta terá o mé ri to de re du zir des pe sas
tan to do Po der Le gis la ti vo quan to das pes so as in te-
res sa das nas ma té ri as em tra mi ta ção, uma vez que,
hoje, es sas pes so as são obri ga das a re cor rer aos
avul sos pu bli ca dos pe las duas Ca sas.

Assim, como con se qüên cia, ter-se-á não ape-
nas a re du ção da quan ti da de de avul sos a se rem pu -
bli ca dos, mas tam bém a eli mi na ção do trân si to des -
ne ces sá rio de ci da dãos que se di ri gem ao Con gres so
Na ci o nal so men te para bus ca rem es ses avul sos.
Ocor re rá, tam bém, a re du ção das des pe sas com co -
mu ni ca ções te le fô ni cas e de ati vi da des ex tra or di ná ri-
as dos ga bi ne tes par la men ta res, que são, or di na ri a-
men te, re qui si ta dos a trans mi tir fac-sí mi les dos avul -
sos para dar co nhe ci men to do con te ú do das ma té ri as
le gis la ti vas a in te res sa dos nos Esta dos que re pre-
sen tam.

Des ta for ma, a apro va ção des ta pro pos ta con tri-
bu i rá, ao mes mo tem po, tan to para a de mo cra ti za ção

do aces so à in for ma ção, re for çan do a ci da da nia com
a par ti ci pa ção po pu lar, quan to para a re du ção de cus -
tos, uma vez que a con sul ta pela in ter net é mu i to mais 
rá pi da e eco nô mi ca.

Sala das Ses sões,  27 de fe ve re i ro de 2003.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 47. Sal vo dis po si ção cons ti tu ci o nal em con -

trá rio, as de li be ra ções de cada Casa e de suas co mis-
sões se rão to ma das por ma i o ria dos vo tos, pre sen te
a ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
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.
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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.

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 Íris de
Ara újo.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 65, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 74, II,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
que seja en vi a da re pre sen ta ção do Se na-
do Fe de ral à re u nião de par la men ta res de 
todo o mun do em Bag dá, nos dias 4 a 7
de mar ço do cor ren te ano.

Jus ti fi ca ção

O Par la men to rus so to mou a ini ci a ti va de con vo-
car em Bag dá uma re u nião de par la men ta res de todo
o mun do para dis cu tir for mas de evi tar o iní cio de uma 
guer ra dos Esta dos Uni dos e da Grã-Bre ta nha con tra
o Ira que. Essa pro pos ta faz par te da re so lu ção apro -
va da pela Duma Rus sa (Câ ma ra dos De pu ta dos) se -
gun do a qual um ata que dos EUA ao Ira que, sem o
aval da Orga ni za ção das Na ções Uni das (ONU), “se -
ria uma gra ve vi o la ção às nor mas e aos prin cí pi os
uni ver sal men te re co nhe ci dos do di re i to in ter na ci o-
nal”. Daí a im por tân cia que o Par la men to bra si le i ro
en vie uma re pre sen ta ção para tão re le van te even to.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Ana Jú lia Ca re pa.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to que aca ba de ser lido será in clu í do
em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, 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 Íris de Ara ú jo.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 44, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 3.365, de 21
de ju nho de 1941, que dis põe so bre de sa-
pro pri a ções por uti li da de pú bli ca, e a Lei
nº 6.766, de 19 de de zem bro de 1979, que
dis põe so bre o par ce la men to do solo ur -
ba no e dá ou tras pro vi dên ci as, para es ta-
be le cer, nos ca sos que es pe ci fi ca, cri té ri-
os para o pa ga men to de jus ta in de ni za-
ção.

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

Art. 1º O De cre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 
1941, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 5º ..................................................
..............................................................
p) a pre ser va ção am bi en tal;
q) a pro te ção do or de na men to ur ba-

nís ti co e ter ri to ri al;
.....................................................”(NR)

“Art. 27-A Nos ca sos de par ce la men to
ile gal de ter ras para fins ur ba nos, a ini ci a ti va
da de sa pro pri a ção ca be rá ao po der pú bli co
mu ni ci pal, fi xa da a jus ta in de ni za ção com
base nos se guin tes cri té ri os:

I – não se rão con si de ra das como lo te-
a das ou lo teá ve is as gle bas não ins cri tas ou 
ir re gu lar men te ins cri tas no Re gis tro de Imó -
ve is como par ce la men tos ur ba nos ou para
fins ur ba nos;

II – se rão de du zi dos in te gral men te da
in de ni za ção de vi da to dos os va lo res ne ces-
sá ri os, con for me o caso, à re pa ra ção dos
da nos ur ba nís ti cos e am bi en ta is, bem como 
aos pro ce di men tos de des cons ti tu i ção ou
re gu la ri za ção do par ce la men to, nos ter mos
do que fi xar, para tan to, ato ad mi nis tra ti vo
da res pec ti va pre fe i tu ra ou do Dis tri to Fe de-
ral;

III – as ben fe i to ri as re a li za das para a
cons ti tu i ção do par ce la men to ile gal não se-
rão in de ni zá ve is.

§ 1º Os va lo res fi xa dos no ato ad mi nis-
tra ti vo de que tra ta este ar ti go de cor re rão de 
la u dos téc ni cos ela bo ra dos em con jun to por, 
pelo me nos, dois pro fis si o na is le gal men te
ha bi li ta dos, in te gran tes dos qua dros efe ti vos
da ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 2º Caso as im por tân ci as a se rem de -
du zi das da in de ni za ção ex ce dam o va lor da
gle ba, pas sa rá o ex pro pri a do a ser de ve dor,
pe ran te o po der pú bli co, da di fe ren ça apu ra-
da.”

Art. 2º A Lei nº 6.766, de 19 de de zem bro de
1979, pas sa a vi ger com as se guin tes mo di fi ca ções:

“Art. 18. .................................................
..............................................................
§ 4º O tí tu lo de pro pri e da de será dis-

pen sa do quan do se tra tar de par ce la men to
po pu lar ou de par ce la men to ile gal em pro-
ces so de re gu la ri za ção por ini ci a ti va do po -
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der pú bli co, em imó vel de cla ra do de uti li da-
de pú bli ca, com pro ces so de de sa pro pri a-
ção ju di ci al em cur so e imis são pro vi só ria
na pos se, des de que o re gis tro seja re que ri-
do pela União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral,
Mu ni cí pi os, ou suas en ti da des de le ga das
au to ri za das por lei a im plan tar pro je tos de
ha bi ta ção ou a pro mo ver em pre en di men tos
imo bi liá ri os.

...................................................” (NR)
“Art. 42. Nas de sa pro pri a ções, não se

con si de ra rão como ter re nos lo te a dos ou lo-
teá ve is, para fins de in de ni za ção, as gle bas
não ins cri tas ou ir re gu lar men te ins cri tas no
Re gis tro de Imó ve is como lo te a men tos ur-
ba nos ou para fins ur ba nos.” (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Um dos mais gra ves pro ble mas com que se de -
fron tam as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, o par ce la men-
to ile gal de ter ras para fins ur ba nos tem ca u sa do da -
nos não ape nas à pre ser va ção am bi en tal e ao or de-
na men to ur ba nís ti co, mas tam bém aos ad qui ren tes
dos fal sos lo tes ven di dos ili ci ta men te. Tra ta-se de cri -
me con tra a ad mi nis tra ção pú bli ca pu ní vel, nos ter -
mos da Lei nº 6.766, de 1979, com pena de re clu são
de até cin co anos. Nem mes mo a Ca pi tal da Re pú bli-
ca, onde ape nas um ter ço das ter ras per ten cem a
pro pri e tá ri os par ti cu la res, es ca pou des sa in sí dia. No
Dis tri to Fe de ral, a exem plo do que ocor re em to das as 
gran des ci da des bra si le i ras, con tam-se às cen te nas
os lo te a men tos ile ga is que in ci dem em áre as de pro -
pri e da de pri va da.

No en tan to, mes mo nos es cas sos ca sos que re -
sul tam na efe ti va con de na ção dos que pra ti cam essa
ati vi da de cri mi no sa, o pro ble ma re ma nes ce no âm bi-
to da ges tão pú bli ca. Ain da que res pon sa bi li za dos ci -
vil e pe nal men te, os pro mo to res dos lo te a men tos
clan des ti nos man tém a pro pri e da de da gle ba par ce-
la da ile gal men te, res tan do às pre fe i tu ras, ou ao Dis tri-
to Fe de ral, os ônus da re cons ti tu i ção am bi en tal ou da
re gu la ri za ção ur ba nís ti ca, de di fí cil trans fe rên cia aos
que lhes de ram ca u sa.

Para sa nar su fi ci en te men te os imen sos da nos
ca u sa dos nes ses ca sos, qua se sem pre con vi ria ao
po der pú bli co de sa pro pri ar as ter ras em que ocor rem
os lo te a men tos ile ga is para, dis pon do do bem, nele
pro mo ver o uso ade qua do ao in te res se pú bli co, seja
ao im ple men tar pro gra mas ha bi ta ci o na is, seja ao res -

ta u rar as ca rac te rís ti cas am bi en ta is que te nham sido
de gra da das. La men ta vel men te, con tu do, quan do
opta pela via da de sa pro pri a ção, apa ren te men te ade -
qua da, o po der pú bli co é co mu men te ins ta do a pa gar
in de ni za ções que, ao in vés de pu nir e de ses ti mu lar a
prá ti ca des se cri me, cons ti tu em ver da de i ro prê mio ao 
cri mi no so.

São va lo res fi xa dos ju di ci al men te, com base em
in ter pre ta ções pa tri mo ni a lis tas do pre ce i to de “jus ta in -
de ni za ção”, pre vis to no art. 5º, XXIV, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que a ri gor con fli tam com o prin cí pio da “fun ção
so ci al da pro pri e da de”, ins cri to em vá ri os dis po si ti vos
cons ti tu ci o na is, em es pe ci al no art. 170, III, como um
dos fun da men tos da pró pria or dem eco nô mi ca.Em li vro
re cen te men te pu bli ca do, “Os Par ce la men tos Ile ga is do
Solo e a De sa pro pri a ção como San ção: O Caso dos
‘Con do mí ni os Irre gu la res’ no Dis tri to Fe de ral”, a Drª
Ales san dra Eli as de Qu e i ro ga, pro mo to ra do Mi nis té rio
Pú bli co do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os – com am pa ro
em con sa gra dos dou tri na do res, como Hely Lo pes Me i-
rel les, José Afon so da Sil va, Eros Ro ber to Grau, Adil son
Dal la ri, en tre ou tros –, abor da bri lhan te men te a ques-
tão. Ao co men tar a fi na li da de es sen ci al da de sa pro pri a-
ção, a au to ra as sim se ex pres sa:

“Não se ol vi da, por tan to, de que este
ins tru men to de in ter ven ção do Esta do na
pro pri e da de tem como um dos ob je ti vos ga -
ran tir a fun ção so ci al do bem, apro ve i tá-lo
em be ne fí cio da co le ti vi da de, re a li zan do
me lho ri as ou sua dis tri bu i ção, ou, ain da,
man ten do-o in tac to para a cor re ta pre ser va-
ção de seus re cur sos na tu ra is, pa i sa gís ti-
cos, cul tu ra is ou his tó ri cos.”

Adi an te ob ser va, já ago ra es pe ci fi ca men te em
re la ção às ter ras uti li za das para a prá ti ca do cri me de
par ce la men to ile gal, que

“A uti li za ção da pro pri e da de de ma ne i-
ra a le sar a co le ti vi da de deve dar en se jo,
sim, à sua de sa pro pri a ção. Aliás, esta de sa-
pro pri a ção não deve ser ape nas uma pos si-
bi li da de, mas um de ver do Po der Pú bli co, o
qual tem de ze lar pe los prin cí pi os cons ti tu ci-
o na is, den tre os qua is se des ta ca o da fun -
ção so ci al da pro pri e da de, do res pe i to ao
meio am bi en te e a or dem ur ba nís ti ca. Mas é 
na fi xa ção do quan tum in de ni za tó rio que se 
po de rá re es ta be le cer o equi lí brio so ci al que -
bra do quan do o par ti cu lar se uti li za de sua
pro pri e da de para a prá ti ca de ato ilí ci to.”
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É esse, por tan to, o ob je ti vo do pre sen te pro je to de 
lei: con fe rir con te ú do prá ti co ao con ce i to de jus ta in de ni-
za ção” nos ca sos de ter ras uti li za das para o cri me de
par ce la men to ile gal do solo para fins ur ba nos. Para tan -
to, a lei pro pos ta: (a) in clui ex pres sa men te, no rol dos
ca sos con si de ra dos de “uti li da de pú bli ca”, a pre ser va-
ção am bi en tal e a pro te ção do or de na men to ur ba nís ti co
e ter ri to ri al; (b) re ser va a ini ci a ti va das de sa pro pri a ções
des sa na tu re za ao po der mu ni ci pal, em con so nân cia
com o art. 182 da Lei Ma i or; (c) veda a prá ti ca, con tra di-
tó ria mas fre qüen te, de con si de ra rem-se lo te a das ou lo -
teá ve is, para efe i to de in de ni za ção, as ter ras uti li za das
cri mi no sa men te para tal; (d) de ter mi na a sub tra ção da
ver ba in de ni za tó ria dos dis pên di os em que o po der pú -
bli co deve in cor rer para mi ti gar o dano ca u sa do.

Ade ma is, o pro je to am plia a prer ro ga ti va já ins -
cri ta no art. 18, § 4º da Lei nº 6.766, de 1979, no sen ti-
do de dis pen sar o tí tu lo de pro pri e da de para efe i to de
re gis tro tam bém nos ca sos em que o par ce la men to
ile gal en con trar-se em pro ces so de re gu la ri za ção por
ini ci a ti va do po der pú bli co. Tra ta-se de ins tru men to in -
dis pen sá vel para per mi tir que a re gu la ri za ção de in te-
res se pú bli co pos sa acon te cer, in clu si ve nas mu i tas
si tu a ções em que os pro mo to res do par ce la men to ile -
gal eva dem-se, de i xan do ma ni e ta dos os ad qui ren tes
dos lo tes ir re gu la res e o pró prio po der pú bli co. Nes -
ses ca sos, o di re i to do pro pri e tá rio da gle ba à jus ta in -
de ni za ção, de fi ni da nos ter mos da pre sen te pro po si-
ção, não pode cons ti tu ir óbi ce à pro mo ção do in te res-
se pú bli co e do bem co mum.

Ao es ta be le cer os pa râ me tros para a fi xa ção da
in de ni za ção de vi da nos ca sos de de sa pro pri a ção de
ter ras uti li za das para o cri me de par ce la men to ile gal
do solo, o pro je to que ora apre sen ta mos cons ti tu i rá
efi caz de ses tí mu lo à con ti nu i da de des sa prá ti ca.
Con tri bu i rá, as sim, para re du zir o re ta lha men to in dis-
cri mi na do do ter ri tó rio, o es pra i a men to ex ces si vo de
nos sas ci da des e os gra ves da nos am bi en ta is que
têm sido im pos tos à nos sa po pu la ção ur ba na. Ofe re-
ce rá, en fim, a to dos os mu ni cí pi os e ao Dis tri to Fe de-
ral, me i os para en fren tar os pro ble mas já cons ti tu í dos
e evi tar a sua re pro du ção.

Esta mos cer tos, pe las men ci o na das ra zões, de
que a pro po si ção me re ce rá o apo io dos mem bros do
Con gres so Na ci o nal, aten tos aos dra mas que en fren-
tam as mu ni ci pa li da des em nos so País.

Cum pre, por fim, con sig nar, que a pre sen te pro -
po si ção cons ti tui ini ci a ti va ori gi nal do Se na dor Cris to-
vam Bu ar que.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Eu rí pe des Ca mar go.

LEGILAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 3.365, 
DE 21 DE JUNHO DE 1941

Dis põe so bre de sa pro pri a ções por
uti li da de pú bli ca.

....................................................................................
Art. 5º Con si de ram-se ca sos de uti li da de pú bli ca:
a) a se gu ran ça na ci o nal;
b) a de fe sa do Esta do;
c) o so cor ro pú bli co em caso de ca la mi da de;
d) a sa lu bri da de pú bli ca;
e) a cri a ção e me lho ra men to de cen tros de po -

pu la ção, seu abas te ci men to re gu lar de me i os de sub -
sis tên cia;

f) o apro ve i ta men to in dus tri al das mi nas e das
ja zi das mi ne ra is, das águas e da ener gia hi dráu li ca;

g) a as sis tên cia pú bli ca, as obras de hi gi e ne e
de co ra ção, ca sas de sa ú de, clí ni cas, es ta ções de cli -
ma e fon tes me di ci na is;

h) a ex plo ra ção ou a con ser va ção dos ser vi ços
pú bli cos;

i) a aber tu ra, con ser va ção e me lho ra men to de
vias ou lo gra dou ros pú bli cos; a exe cu ção de pla nos
de ur ba ni za ção; o lo te a men to de ter re nos edi fi ca dos
ou não para sua me lhor uti li za ção eco nô mi ca, hi giê ni-
ca ou es té ti ca;

j) o fun ci o na men to dos me i os de trans por te co -
le ti vo;

k) a pre ser va ção e con ser va ção dos mo nu men tos
his tó ri cos e ar tís ti cos, iso la dos ou in te gra dos e con jun-
tos ur ba nos ou ru ra is, bem como as me di das ne ces sá ri-
as a man ter-lhes e re al çar-lhes os as pec tos mais va li o-
sos ou ca rac te rís ti cos e, ain da, a pro te ção de pa i sa gens
e lo ca is par ti cu lar men te do ta dos pela na tu re za;

l) a pre ser va ção e a con ser va ção ade qua da de
ar qui vos, do cu men tos e ou tros bens mó ve is de va lor
his tó ri co ou ar tís ti co;

m) a cons tru ção de edi fí ci os pú bli cos, mo nu-
men tos co me mo ra ti vos e ce mi té ri os;

n) a cri a ção de es tá di os, ae ró dro mos ou cam -
pos de pou so para ae ro na ves;

o) a re e di ção ou di vul ga ção de obra ou in ven to
de na tu re za ci en tí fi ca, ar tís ti ca ou li te rá ria;

p) os de ma is ca sos pre vis tos por leis es pe ci a is.
....................................................................................

Art. 27. O juiz in di ca rá na sen ten ça os fa tos que
mo ti va ram o seu con ven ci men to e de ve rá aten der,
es pe ci al men te, à es ti ma ção dos bens para efe i tos fis -
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ca is; ao pre ço de aqui si ção e in te res se que de les au -
fe re o pro pri e tá rio; à sua si tu a ção, es ta do de con ser-
va ção e se gu ran ça; ao va lor ve nal dos da mes ma es -
pé cie, nos úl ti mos cin co anos, e à va lo ri za ção ou de -
pre ci a ção de área re ma nes cen te, per ten cen te ao réu. 
(Vide Me di da Pro vi só ria nº 2.183-56, de 24-8-2001).

Pa rá gra fo úni co. Se a pro pri e da de es ti ver su je i ta
ao im pos to pre di al, o quan tum da in de ni za ção não
será in fe ri or a 10, nem su pe ri or a 20 ve zes o va lor lo -
ca ti vo, de du zi da pre vi a men te a im por tân cia do im-
pos to, e ten do por base esse mes mo im pos to, lan ça-
do no ano an te ri or ao de cre to de de sa pro pri a ção.
....................................................................................

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dis põe so bre o par ce la men to do
solo ur ba no e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º O par ce la men to do solo para fins ur ba nos
será re gi do por esta lei.

Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e 
os Mu ni cí pi os po de rão es ta be le cer nor mas com ple-
men ta res re la ti vas ao par ce la men to do solo mu ni ci pal
para ade quar o pre vis to nes ta lei às pe cu li a ri da des
re gi o na is e lo ca is.

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 2º O par ce la men to do solo ur ba no po de rá
ser fe i to me di an te lo te a men to ou des mem bra men to,
ob ser va das as dis po si ções des ta lei e as das le gis la-
ções es ta du a is e mu ni ci pa is per ti nen tes.

§ 1º Con si de ra-se lo te a men to a sub di vi são de
gle ba em lo tes des ti na dos a edi fi ca ção, com aber tu ra
de no vas vias de cir cu la ção, de lo gra dou ros pú bli cos
ou pro lon ga men to, mo di fi ca ção ou am pli a ção das
vias exis ten tes.

§ 2º Con si de ra-se des mem bra men to a sub di vi-
são de gle ba em lo tes des ti na dos a edi fi ca ção, com
apro ve i ta men to do sis te ma viá rio exis ten te, des de
que não im pli que na de no vas vias e lo gra dou ros pú -
bli cos, nem no pro lon ga men to, mo di fi ca ção ou am pli-
a ção dos já exis ten tes.

Art. 3º So men te será ad mi ti do o par ce la men to
do solo para fins ur ba nos em zo nas ur ba nas ou de ex -
pan são ur ba na, as sim de fi ni das por lei mu ni ci pal.

Pa rá gra fo úni co. Não será per mi ti do o par ce la-
men to do solo:
....................................................................................

Art. 18. Apro va do o pro je to de lo te a men to ou de
des mem bra men to, o lo te a dor de ve rá sub me tê-lo ao
re gis tro imo bi liá rio den tro de 180 (cen to e oi ten ta)
dias, sob pena de ca du ci da de da apro va ção, acom pa-
nha do dos se guin tes do cu men tos:

I  – tí tu lo de pro pri e da de do imó vel;
II  – 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 (vin tes anos), acom pa-
nha dos dos res pec ti vos com pro van tes;

III  – cer ti dões ne ga ti vas:
a) de tri bu tos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is

in ci den tes so bre o imó vel;
b) de ações re a is re fe ren tes ao imó vel, pelo pe -

río do de 10 (dez) anos;
c) de ações pe na is com res pe i to ao cri me con tra

o pa tri mô nio e con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca.
IV  – cer ti dões:
a) dos car tó ri os de pro tes tos de tí tu los, em

nome do lo te a dor, pelo pe río do de 10 (dez) anos;
b) de ações pes so a is re la ti vas ao lo te a dor, pelo

pe río do de 10 (dez) anos;
c) de ônus re a is re la ti vos ao imó vel;
d) de ações pe na is con tra o lo te a dor, pelo pe río-

do de 10 (dez) anos.
V  – có pia do ato de apro va ção do lo te a men to e

com pro van te do ter mo de ve ri fi ca ção pela Pre fe i tu ra
da exe cu ção das obras exi gi das por le gis la ção mu ni-
ci pal, que in clu i rão, no mí ni mo, a exe cu ção das vias
de cir cu la ção do lo te a men to, de mar ca ção dos lo tes,
qua dras e lo gra dou ros das obras de es co a men to das
águas plu vi a is ou da apro va ção de um cro no gra ma,
com a du ra ção má xi ma de 2 (dois) anos, acom pa nha-
do de com pe ten te ins tru men to de ga ran tia para a exe -
cu ção das obras;

VI  – exem plar do con tra to pa drão de pro mes sa
de ven da, ou de ces são ou de pro mes sa de ces são,
do qual cons ta rão obri ga to ri a men te as in di ca ções
pre vis tas no art. 26 des ta lei;

VII  – de cla ra ção do côn ju ge do re que ren te de
que con sen te no re gis tro do lo te a men to.

§ 1º Os pe río dos re fe ri dos nos in ci sos III, alí nea
b e IV, alí ne as e, e d, to ma rão por base a data do pe -
di do de re gis tro do lo te a men to, de ven do to das elas
se rem ex tra í das em nome da que les que, nos men ci o-
na dos pe río dos, te nham sido ti tu la res de di re i tos re a-
is so bre o imó vel.

§ 2º A exis tên cia de pro tes tos, de ações pes so a-
is ou de ações pe na is, ex ce to as re fe ren tes a cri me
con tra o pa tri mô nio e con tra a ad mi nis tra ção, não im -
pe di rá o re gis tro do lo te a men to se o re que ren te com -
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pro var que es ses pro tes tos ou ações não po de rão
pre ju di car os ad qui ren tes dos lo tes. Se o Ofi ci al do
Re gis tro de Imó ve is jul gar in su fi ci en te à com pro va ção
fe i ta, sus ci ta rá a dú vi da pe ran te o juiz com pe ten te.

§ 3º A de cla ra ção a que se re fe re o in ci so VII
des te ar ti go não dis pen sa rá o con sen ti men to do de -
cla ran te para os atos de ali e na ção ou pro mes sa de
ali e na ção de lo tes, ou de di re i tos a eles re la ti vos, que
ve nham a ser pra ti ca dos pelo seu côn ju ge.
....................................................................................

Art. 42 Nas de sa pro pri a ções não se rão con si de-
ra dos como lo te a dos ou lo teá ve is, para fins de in de ni-
za ção, os ter re nos ain da não ven di dos ou com pro-
mis sa dos, ob je to de lo te a men to ou des mem bra men to
não re gis tra do.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin-

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i-
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li-
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se -
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

XXIV – a lei es ta be le ce rá o pro ce di men to para
de sa pro pri a ção por ne ces si da de ou uti li da de pú bli ca,
ou por in te res se so ci al, me di an te jus ta e pré via in de-
ni za ção em di nhe i ro, res sal va dos os ca sos pre vis tos
nes ta Cons ti tu i ção;
....................................................................................

Art. 170.* A or dem eco nô mi ca, fun da da na va lo-
ri za ção do tra ba lho hu ma no e na li vre ini ci a ti va, tem
por fim as se gu rar a to dos exis tên cia dig na, con for me
os di ta mes da jus ti ça so ci al, ob ser va dos os se guin tes
prin cí pi os:

I – so be ra nia na ci o nal;
II – pro pri e da de pri va da;
III – fun ção so ci al da pro pri e da de;
IV – li vre con cor rên cia;
V – de fe sa do con su mi dor;
VI – de fe sa do meio am bi en te;
VII – re du ção das de si gual da des re gi o na is e so -

ci a is;
VIII – bus ca do ple no em pre go;
IX – tra ta men to fa vo re ci do para as em pre sas de

pe que no por te cons ti tu í das sob as leis bra si le i ras e
que te nham sua sede e ad mi nis tra ção no País.

Pa rá gra fo úni co. É as se gu ra do a to dos o li vre
exer cí cio de qual quer ati vi da de eco nô mi ca, in de pen-
den te men te de au to ri za ção de ór gãos pú bli cos, sal vo
nos ca sos pre vis tos em Lei.

CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Urba na

Art. 182. A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no,
exe cu ta da pelo po der pú bli co mu ni ci pal, con for me di -
re tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci da-
de e ga ran tir o bem-es tar de seus ha bi tan tes.

§ 1º O pla no di re tor, apro va do pela Câ ma ra Mu -
ni ci pal, obri ga tó rio para ci da des com mais de vin te mil 
ha bi tan tes, é o ins tru men to bá si co da po lí ti ca de de -
sen vol vi men to e de ex pan são ur ba na.

§ 2º A pro pri e da de ur ba na cum pre sua fun ção
so ci al quan do aten de às exi gên ci as fun da men ta is de
or de na ção da ci da de ex pres sas no pla no di re tor.

§ 3º As de sa pro pri a ções de imó ve is ur ba nos se -
rão fe i tas com pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro.

§ 4º É fa cul ta do ao po der pú bli co mu ni ci pal, me -
di an te lei es pe cí fi ca para área in clu í da no pla no di re-
tor, exi gir, nos ter mos da lei fe de ral, do pro pri e tá rio do
solo ur ba no não edi fi ca do, su bu ti li za do ou não uti li za-
do que pro mo va seu ade qua do apro ve i ta men to, sob
pena, su ces si va men te, de:

I – par ce la men to ou edi fi ca ção com pul só ri os;
II – im pos to so bre a pro pri e da de pre di al e ter ri-

to ri al ur ba na pro gres si vo no tem po;
III – de sa pro pri a ção com pa ga men to me di an te

tí tu los da dí vi da pú bli ca de emis são pre vi a men te
apro va da pelo Se na do Fe de ral, com pra zo de res ga te
de até dez anos, em par ce las anu a is, igua is e su ces-
si vas, as se gu ra dos o va lor real da in de ni za ção e os
ju ros le ga is.
....................................................................................

(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 45 , DE 2003

Inse re pa rá gra fo no art. 87 da Lei nº
9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei de
Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção), de
modo a as se gu rar, aos do cen tes da rede
pú bli ca que não te nham ha bi li ta ção em
ní vel su pe ri or, va gas nos cur sos de gra-
du a ção de for ma ção de pro fes so res.

Art. 1º O art. 87 da Lei nº 9.394, de 20 de de zem-
bro de 1996, pas sa a vi ger acres ci do do se guin te § 7º:

Art. 87. ..................................................
..............................................................
§ 7º Aos do cen tes da rede pú bli ca que 

não te nham ha bi li ta ção em ní vel su pe ri or,
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será as se gu ra do o in gres so nos cur sos de
gra du a ção de for ma ção de pro fes so res da
edu ca ção bá si ca, nos ter mos do re gu la men-
to des ta Lei, que es ta be le ce rá os cri té ri os
para a fi xa ção do nú me ro de va gas, bem
como os pro ces sos se le ti vos que de ve rão
ser ado ta dos para os ca sos em que haja
ma i or de man da que pos si bi li da des de aten -
di men to. (NR)

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

Jus ti fi ca ção

Uma das ino va ções da Lei de Di re tri zes e Ba ses
da Edu ca ção (LDB), con sis tiu em fa vo re cer a ha bi li ta-
ção, em ní vel su pe ri or, dos pro fes so res da edu ca ção
bá si ca, ain da que ad mi tis se a for ma ção mí ni ma de ní -
vel mé dio para os do cen tes da edu ca ção in fan til e das 
qua tro pri me i ras sé ri es do en si no fun da men tal.
Assim, a LDB de ter mi nou que, ao fi nal da Dé ca da da
Edu ca ção, pre vis ta em seu art. 87, so men te se rão ad -
mi ti dos no ma gis té rio da edu ca ção bá si ca pro fes so-
res com ní vel su pe ri or ou que fo rem for ma dos por tre i-
na men to em ser vi ço.

Ape sar des sas di re tri zes, aju da é sig ni fi ca ti vo o
con tin gen te, e de pro fes so res le i gos sem a for ma ção
mí ni ma para o exer cí cio pro fis si o nal. Con for me o Cen so
Esco lar de 2002, ha via 272 mil fun ções do cen tes exer -
ci das por le i gos (13% do to tal), no en si no fun da men tal e 
no mé dio, Os re sul ta dos do Cen so mos tra ram a per sis-
tên cia de ou tros pro ble mas re la ci o na dos à do cên cia le i-
ga. Um de les diz res pe i to às di fi cul da des da zona ru ral.
O cam po con cen tra va 25% das 272 mil fun ções do cen-
tes exer ci das por le i gos, em bo ra pos su ís se ape nas
15% do to tal de fun ções do cen tes. Se fos sem con si de-
ra das ape nas as mais de 25 mil fun ções do cen tes exer -
ci das por pro fis si o na is com es co la ri da de de en si no fun -
da men tal, com ple to ou não, a con tri bu i ção da zona ru ral
pas sa va a ser de 73%.

O de se qui lí brio en tre as gran des re giões tam -
bém foi de mons tra do pelo Cen so. A re gião Nor des te
con ti nha 56% de to das as fun ções do cen tes que cor -
res pon di am à es co la ri da de de en si no fun da men tal.
Embo ra as re giões Nor te e Nor des te pos su ís sem
37% das fun ções do cen tes de todo o País, con cen tra-
vam qua se 63% dos pro fis si o na is le i gos do en si no
fun da men tal e do mé dio.

Além do de sa fio de qua li fi car os do cen tes le i-
gos, será pre ci so tam bém gran de es for ço para ha bi li-
tar, em ní vel su pe ri or, o con tin gen te de pro fes so res
que pos su em a for ma ção mí ni ma para o exer cí cio

pro fis si o nal, de for ma a cum prir a re fe ri da ino va ção
de se ja da pela LDB. Ain da se gun do o Cen so Esco lar
de 2002, das qua se 810 mil fun ções do cen tes da 1ª a
4ª sé rie do en si no fun da men tal, 541 mil eram cons ti-
tu í das por pro fes so res com ti tu la ção de ní vel mé dio. A
esse con tin gen te, deve-se so mar as 247 mil fun ções
do cen tes (75% do to tal) exer ci das por le i gos e por ta-
do res de es co la ri da de de ní vel mé dio que atu am na
edu ca ção in fan til.

Tam bém na ti tu la ção de ní vel su pe ri or, as de si-
gual da des re gi o na is trans pa re ci am: en quan to na re-
gião Su des te 75% das fun ções do cen tes do en si no
fun da men tal e do mé dio ti nham for ma ção de ní vel su -
pe ri or, nas re giões Nor te e Nor des te essa ci fra caía
para 40% e 41%, res pec ti va men te.

Ora, as me tas de ex tin guir a do cên cia le i ga e de
am pli ar a ha bi li ta ção em ní vel su pe ri or dos pro fes so-
res da edu ca ção bá si ca so men te se rão al can ça das
se um gran de es for ço for fe i to pelo Po der Pú bli co,
com o apo io das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or e da
so ci e da de em ge ral. Com esse pro pó si to, a pre sen te
ini ci a ti va fixa uma nova di re triz para a edu ca ção bra si-
le i ra: a de as se gu rar, aos do cen tes da rede pú bli ca
que ain da não te nham ha bi li ta ção em ní vel su pe ri or, o 
aces so aos cur sos de gra du a ção de for ma ção de pro -
fes so res da edu ca ção bá si ca. Assim, todo pro fes sor
da rede pú bli ca terá aces so às uni ver si da des, pú bli-
cas ou pri va das, de modo a ob ter a qua li fi ca ção re -
que ri da pela lei. Os cri té ri os para a fi xa ção do nú me ro
de va gas, os ter mos de con vê ni os que po de rão ser
fir ma dos com ins ti tu i ções pri va das, bem como os pro -
ces sos se le ti vos que de ve rão ser ado ta dos para os
ca sos em que haja ma i or de man da que pos si bi li da-
des de aten di men to, de ve rão ser fi xa dos por meio de
nor ma re gu la men ta do ra.

Em ra zão de sua re le vân cia para am pli ar a es -
co la ri da de dos pro fes so res da edu ca ção bá si ca, pro -
mo ven do me lho ri as na qua li da de do en si no ofe re ci do
a mi lhões de es tu dan tes, con ta mos com o apo io dos
nos sos Pa res para a apro va ção des te pro je to de lei.

Por fim, cum pre re gis trar que a pro po si ção que
ora apre sen ta mos cons ti tui ini ci a ti va ori gi nal do Se-
na dor Cris to vam Bu ar que.

Sala das Ses sões,  27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Eurípedes Camargo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Esta be le ce as di re tri zes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal.
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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. 87. É ins ti tu í da a Dé ca da da Edu ca ção, a ini -
ci ar-se um ano a par tir da pu bli ca ção des ta lei.

§ 1º A União, no pra zo de um ano a par tir da pu -
bli ca ção des ta lei, en ca mi nha rá, ao Con gres so Na ci-
o nal, o Pla no Na ci o nal de Edu ca ção, com di re tri zes e
me tas para os dez anos se guin tes, em sin to nia com a
De cla ra ção Mun di al so bre Edu ca ção para To dos.

§ 2º O Po der Pú bli co de ve rá re cen se ar os edu -
can dos no en si no fun da men tal, com es pe ci al aten ção
para os gru pos de sete a qua tor ze e de quin ze a de -
zes se is anos de ida de.

§ 3º Cada Mu ni cí pio e, su ple ti va men te, o Esta do
e a União, de ve rá:

I – ma tri cu lar to dos os edu can dos a par tir dos
sete anos de ida de e, fa cul ta ti va men te, a par tir dos
seis anos, no en si no fun da men tal

II – pro ver cur sos pre sen ci a is ou a dis tân cia aos
jo vens e adul tos in su fi ci en te men te es co la ri za dos;

III – re a li zar pro gra mas de ca pa ci ta ção para to -
dos os pro fes so res em exer cí cio, uti li zan do tam bém,
para isto, os re cur sos da edu ca ção à dis tân cia;

IV – in te grar to dos os es ta be le ci men tos de en si-
no fun da men tal do seu ter ri tó rio ao sis te ma na ci o nal
de ava li a ção do ren di men to es co lar.

§ 4º Até o fim da Dé ca da da Edu ca ção so men te
se rão ad mi ti dos pro fes so res ha bi li ta dos em ní vel su -
pe ri or ou for ma dos por tre i na men to em ser vi ço.

§ 5º Se rão con ju ga dos to dos os es for ços ob je ti-
van do a pro gres são das re des es co la res pú bli cas ur -
ba nas de en si no fun da men tal para o re gi me de es co-
las de tem po in te gral.

§ 6º A as sis tên cia fi nan ce i ra da União aos Esta -
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a
dos Esta dos aos seus Mu ni cí pi os, fi cam con di ci o na das
ao cum pri men to do art. da Cons ti tu i ção Fe de ral e dis po-
si ti vos le ga is per ti nen tes pe los go ver nos be ne fi ci a dos.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, jus ti ça
e Ci da da nia e de Edu ca ção, ca ben do à úl ti-
ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 46, DE 2003

Alte ra os arts. 1º e 2º da Lei nº
10.451, de 10 de maio de 2002, que al te ra
a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras
pro vi den ci as e es ta be le ce a atu a li za ção
anu al das ta be las do im pos to de ren da
das pes so as fí si cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os va lo res ex pres sos em re a is a que se

re fe rem os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.451, de 10 de
maio de 2002, re la ti vos aos fa tos ge ra do res ocor ri dos
du ran te o ano de 2002, se rão atu a li za dos mo ne ta ri a-
men te me di an te a apli ca ção do ín di ce de 1,4235.

Art. 2º As ta be las de in ci dên cia do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas, a que se re fe rem o art. 3º e 
o art. 11 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995,
bem como as de du ções pes so a is a que se re fe rem os 
arts. 4º, 8º e 10 da que la lei, se rão atu a li za das em 10
de ja ne i ro de cada ano, to man do-se por base o Índi ce
Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor – INPC, cal cu la do
pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca, e
par tin do-se dos va lo res es ta be le ci dos nos arts. 1º e
2º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, após a
cor re ção es ta be le ci da no ar ti go an te ri or.

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

Jus ti fi ca ção

A Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, que al -
te ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral e dá ou tras pro vi-
dên ci as, atu a li zou a ta be la pro gres si va do Impos to de 
Ren da da pes soa fí si ca em 17,5%.

O per cen tu al apli ca do cons ti tu iu im por tan te cor re-
ção da re fe ri da ta be la que se en con tra va con ge la da
des de 1996. No en tan to, a in fla ção ve ri fi ca da no pe río do
com pre en di do en tre 1996 e 2002, me di da pelo Índi ce
Na ci o nal de Pre ços ao Con su mi dor – INPC, do Insti tu to
Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE, foi de
67,73%. Des sa for ma en ten de mos que a cor re ção, ape -
sar do avan ço, con ti nu ou one ran do os as sa la ri a dos.

Nes se sen ti do o pre sen te pro je to de lei tem o pro -
pó si to de re a jus tar a ta be la do Impos to de Ren da da
pes soa fí si ca pela in fla ção ve ri fi ca da no pe río do, de du-
zin do o fa tor con tem pla do na le gis la ção em vi gor.

Ao mes mo tem po pre ten de-se es ta be le cer uma
sis te má ti ca de cor re ção anu al da ta be la para evi tar
que, em de cor rên cia das per das in fla ci o ná ri as dos
ren di men tos, es tes se jam tri bu ta dos a mais pelo
Impos to de Ren da, em ter mos re a is, sem que te nha
ha vi do mo di fi ca ção le gal da que la in ci dên cia.

O in tu i to des te dis po si ti vo é ga ran tir a atu a li za ção
anu al das ta be las do Impos to de Ren da da pes soa fí si ca
e das res pec ti vas de du ções pes so a is, a par tir da ta be la
cor ri gi da nos ter mos do art. 1º des te pro je to de lei, e evi -
tar fu tu ros con ge la men tos da que las ta be las, com a con -
se qüen te ele va ção do ônus tri bu tá rio das pes so as fí si cas
que pa gam Impos to de Ren da.
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Além dis so, o pro je to con tem pla uma ver ten te
po lí ti ca que po de rá en se jar ca lo ro sos de ba tes nes -
ta Casa. Na con di ção de mem bro da base do Go-
ver no an te ri or, por vá ri as ve zes fiz de fe sas con tun-
den tes so bre a ne ces si da de de ma nu ten ção da ta-
be la do Impos to de Ren da das pes so as fí si cas com 
o pro pó si to de man ter um ní vel mais ele va do de ar -
re ca da ção que pu des se ga ran tir o equi lí brio das
con tas pú bli cas e, ao mes mo tem po, a es ta bi li da de
da mo e da.

No en tan to, o De pu ta do Ri car do Ber zo i ni –
atu al Mi nis tro da Pre vi dên cia – não pou pou crí ti cas
à sis te má ti ca ado ta da e apre sen tou pro je tos con-
tem plan do ín di ces de cor re ção da ta be la na mes ma
mag ni tu de da que apre sen to nes te pro je to. Esse fato 
pode ser con fe ri do por meio dos Pro je tos de Lei nºs
2.541/00 e 6.795/02, apre sen ta dos pelo hoje Mi nis-
tro da Pre vi dên cia So ci al, De pu ta do Ri car do Ber zo i-
ni, na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Vi e ram as ele i ções de 2002 e ven ceu o dis cur-
so do PT. Sub me to-me à von ta de po pu lar e, nes sa
mes ma di re ção, en ten den do ter che ga do a hora de
ado tar o ca mi nho que o pró prio ou tro ra De pu ta do,
hoje Mi nis tro, Ri car do Ber zo i ni apon ta va.

Espe ro que o Mi nis tro te nha o mes mo po si ci o-
na men to do seu pas sa do re cen te e man te nha a sua 
co e rên cia. Caso con trá rio, es ta re mos di an te da
cons ta ta ção de que o atu al Go ver no é a con ti nu a-
ção do an te ri or, pois está fa zen do exa ta men te o
mes mo que con de na va nos fun da men tos da po lí ti ca
do go ver no do PSDB, con tra ri an do o que de fen deu
na cam pa nha ele i to ral e que lhe ren deu cin qüen ta
mi lhões de vo tos.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.451, DE 10 DE MAIO DE 2002

Alte ra a le gis la ção tri bu tá ria fe de ral
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º O Impos to de Ren da in ci den te so bre os
ren di men tos de pes so as fí si cas será cal cu la do de
acor do com as se guin tes ta be las pro gres si vas men -
sal e anu al, em re a is:

Art 2º Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de
26 de de zem bro de 1995, pas sam a vi go rar com a
se guin te re da ção:

“Art.4°....................................................
..............................................................
III – a quan tia de R$106,00 (cen to e

seis re a is) por de pen den te;
VI – a quan tia de R$1.058,00 (um mil e

cin qüen ta e oito re a is), cor res pon den te à par -
ce la isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de
apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a
re ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos pela
Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual-
quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no,
ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, a par -
tir do mês em que o con tri bu in te com ple tar 65 
(ses sen ta e cin co) anos de ida de.

...................................................“(NR) .
“Art. 8º ..................................................
II – das de du ções re la ti vas:
b) a pa ga men tos efe tu a dos a es ta be le-

ci men tos de en si no re la ti va men te à edu ca ção
pré-es co lar, de 1, 2º e 3º gra us, cre ches, cur -
sos de es pe ci a li za ção ou pro fis si o na li zan tes
do con tri bu in te e de seus de pen den tes, até o
li mi te anu al in di vi du al de R$1.998,00 (um mil,
no ve cen tos e no ven ta e oito re a is);

c) à quan tia de R$1.272,00 (um mil, du-
zen tos e se ten ta e dois re a is) por de pen den te;

................................................... “(NR)
“Art. 10. Inde pen den te men te do mon-

tan te dos ren di men tos tri bu tá ve is na de cla-
ra ção, re ce bi dos no ano-ca len dá rio, o con tri-
bu in te po de rá op tar por des con to sim pli fi ca-
do, que con sis ti rá em de du ção de 20% (vin -
te por cen to) do va lor des ses ren di men tos,
li mi ta da a R$9.400,00 (nove mil e qua tro-
cen tos re a is), na De cla ra ção de Ajus te Anu -
al, dis pen sa da a com pro va ção da des pe sa
e a in di ca ção de sua es pé cie. .......................

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

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A par tir de 10 de ja ne i ro de 1996 o im pos-
to de ren da das pes so as fí si cas será de ter mi na do se -
gun do as nor mas da le gis la ção vi gen te, com as al te-
ra ções des ta lei.

Art. 2º Os va lo res ex pres sos em UFIR na le gis-
la ção do im pos to de ren da das pes so as fí si cas fi cam
con ver ti dos em Re a is, to man do-se por base o va lor
da UFIR vi gen te em 1º de ja ne i ro de 1996.

CAPÍTULO II
Da Inci dên cia Men sal do Impos to

Art. 3º O im pos to de ren da in ci den te so bre os
ren di men tos de que tra tam os arts. 7º 8º e 12 da Lei nº 
7.713, de 22 de de zem bro de 1988, será cal cu la do de
acor do com a se guin te ta be la pro gres si va em Re a is:

Pa rá gra fo úni co. O im pos to de que tra ta este ar-
ti go será cal cu la do so bre os ren di men tos efe ti va men-
te re ce bi dos em cada mês.

Art. 4º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo su -
je i ta à in ci dên cia men sal do im pos to de ren da po de-
rão ser de du zi das:

I – a soma dos va lo res re fe ri dos no art. 6º da Lei
nº 8.134, de 27 de de zem bro de 1990;

II – as im por tân ci as pa gas a tí tu lo de pen são ali -
men tí cia em face das nor mas do Di re i to de Fa mí lia,
quan do em cum pri men to de de ci são ou acor do ju di ci-
al, in clu si ve a pres ta ção de ali men tos pro vi si o na is;

III – a quan tia de R$90,00 (no ven ta re a is) por
de pen den te;

IV – as con tri bu i ções para a Pre vi dên cia So ci al
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu -
ni cí pi os;

V – as con tri bu i ções para as en ti da des de pre vi-
dên cia pri va da do mi ci li a das no País, cujo ônus te nha
sido do con tri bu in te, des ti na das a cus te ar be ne fí ci os
com ple men ta res as se me lha dos aos da Pre vi dên cia
So ci al;

VI – a quan tia de R$900,00 (no ve cen tos re a is),
cor res pon den te à par ce la isen ta dos ren di men tos
pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên-
cia para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma, pa gos
pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por qual quer pes-
soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de
de pre vi dên cia pri va da, a par tir do mês em que o con -
tri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de.

Pa rá gra fo úni co. A de du ção per mi ti da pelo in ci-
so V apli ca-se ex clu si va men te à base de cál cu lo re la-
ti va a ren di men tos do tra ba lho com vín cu lo em pre ga-
tí cio ou de ad mi nis tra do res, as se gu ra da, nos de ma is
ca sos, a de du ção dos va lo res pa gos a esse tí tu lo, por
oca sião da apu ra ção da base de cál cu lo do im pos to
de vi do no ano-ca len dá rio, con for me dis pos to na alí -
nea e do in ci so II do art. 8º des ta lei.

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

CAPÍTULO III
Da De cla ra ção de Ren di men tos

Art. 8º A base de cál cu lo do im pos to de vi do no
ano-ca len dá rio será a di fe ren ça en tre as so mas:

I – de to dos os ren di men tos per ce bi dos du ran te
o ano-ca len dá rio, ex ce to os isen tos, os não-tri bu tá ve-
is, os tri bu tá ve is ex clu si va men te na fon te e os su je i tos
à tri bu ta ção de fi ni ti va;

II – das de du ções re la ti vas:
a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no ano-ca len dá-

rio, a mé di cos, den tis tas, psi có lo gos, fi si o te ra pe u tas,
fo no a u dió lo gos, te ra pe u tas ocu pa ci o na is e hos pi ta is,
bem como as des pe sas com exa mes la bo ra to ri a is,
ser vi ços ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e pró te-
ses or to pé di cas e den tá ri as;

b) a pa ga men tos efe tu a dos a es ta be le ci men tos
de en si no re la ti va men te à edu ca ção pré-es co lar, de
1º, 2º e 3º gra us, cur sos de es pe ci a li za ção ou pro fis si-
o na li zan tes do con tri bu in te e de seus de pen den tes,
até o li mi te anu al in di vi du al de R$ 1.700,00 (um mil e
se te cen tos re a is);

c) à quan tia de R$ 1.080,00 (um mil e oi ten ta re -
a is) por de pen den te;
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d) às con tri bu i ções para a Pre vi dên cia So ci al da 
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí-
pi os;

e) às con tri bu i ções para as en ti da des de pre vi-
dên cia pri va da do mi ci li a das no País, cujo ônus te nha
sido do con tri bu in te, des ti na das a cus te ar be ne fí ci os
com ple men ta res as se me lha dos aos da Pre vi dên cia
So ci al;

f) às im por tân ci as pa gas a tí tu lo de pen são ali -
men tí cia em face das nor mas do Di re i to de Fa mí lia,
quan do em cum pri men to de de ci são ju di ci al ou acor -
do ho mo lo ga do ju di ci al men te, in clu si ve a pres ta ção
de ali men tos pro vi si o na is;

g) as des pe sas es cri tu ra das no Li vro Ca i xa, pre -
vis tas nos in ci sos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134 de
1990, no caso de tra ba lho não-as sa la ri a do, in clu si ve
dos le i lo e i ros e dos ti tu la res de ser vi ços no ta ri a is e de 
re gis tro.

1º A quan tia cor res pon den te à par ce la isen ta às
dos ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e
pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu ne ra da ou
re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, ou
por en ti da de de pre vi dên cia pri va da, re pre sen ta da
pela soma dos va lo res men sa is com pu ta dos a par tir
do mês em que o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e
cin co anos de ida de, não in te gra rá a soma de que tra -
ta o in ci so I.

2º O dis pos to na alí nea a do in ci so II:
I – apli ca-se, tam bém, aos pa ga men tos efe tu a-

dos a em pre sas do mi ci li a das no País, des ti na dos à
co ber tu ra de des pe sas com hos pi ta li za ção, mé di cas
e odon to ló gi cas, bem como a en ti da des que as se gu-
rem di re i to de aten di men to ou res sar ci men to de des -
pe sas da mes ma na tu re za;

II – res trin ge-se aos pa ga men tos efe tu a dos pelo 
con tri bu in te, re la ti vos ao pró prio tra ta men to e ao de
seus de pen den tes;

III – li mi ta-se a pa ga men tos es pe ci fi ca dos e
com pro va dos, com in di ca ção do nome, en de re ço e
nú me ro de ins cri ção no Ca das tro de Pes so as Fí si cas
– CPF ou no Ca das tro Ge ral de Con tri bu in tes – CGC
de quem os re ce beu, po den do, na fal ta de do cu men-
ta ção, ser fe i ta in di ca ção do che que no mi na ti vo pelo
qual foi efe tu a do o pa ga men to;

IV – não se apli ca às des pe sas res sar ci das por
en ti da de de qual quer es pé cie ou co ber tas por con tra-
to de se gu ro;

V – no caso de des pe sas com apa re lhos or to pé-
di cos e pró te ses or to pé di cas e den tá ri as, exi ge-se a

com pro va ção com re ce i tuá rio mé di co e nota fis cal em 
nome do be ne fi ciá rio. 3º As des pe sas mé di cas e de
edu ca ção dos ali men tan dos, quan do re a li za das pelo
ali men tan te em vir tu de de cum pri men to de de ci são
ju di ci al ou de acor do ho mo lo ga do ju di ci al men te, po -
de rão ser de du zi das pelo ali men tan te na de ter mi na-
ção da base de cál cu lo do im pos to de ren da na de cla-
ra ção, ob ser va do, no caso de des pe sas de edu ca ção,
o li mi te pre vis to na alí nea b do in ci so II des te ar ti go.
....................................................................................

Art. 10. O con tri bu in te que no ano-ca len dá rio ti -
ver au fe ri do ren di men tos tri bu tá ve is até o li mi te de R$ 
27.000,00 (vin te e sete mil re a is) po de rá op tar por
des con to sim pli fi ca do, que con sis ti rá em de du ção de
vin te por cen to so bre es ses ren di men tos, na De cla ra-
ção de Ajus te Anu al, in de pen den te men te de com pro-
va ção e de in di ca ção da es pé cie de des pe sa.

1º O des con to sim pli fi ca do a que se re fe re este
ar ti go subs ti tui to das as de du ções ad mi ti das na le gis-
la ção.

2º O va lor de du zi do não po de rá ser uti li za do
para com pro va ção de acrés ci mo pa tri mo ni al, sen do
con si de ra do ren di men to con su mi do.

Art. 11. O im pos to de ren da de vi do na de cla ra-
ção será cal cu la do me di an te uti li za ção da se guin te
ta be la:

(A Co mis são de as sun tos eco nô mi cos,
em de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 47, DE 2003

Dis põe so bre a pro du ção e co mer-
ci a li za ção da soja ge ne ti ca men te mo di fi-
ca da.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da po de rá

ser cul ti va da e co mer ci a li za da em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal.

Art. 2º Ca be rá às se cre ta ri as es ta du a is de agri -
cul tu ra ou seus ór gãos equi va len tes exe cu tar o zo ne-
a men to agrí co la da res pec ti va uni da de fe de ra ti va.

02710 Sexta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL570     



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

Jus ti fi ca ção

La men ta vel men te, no que se re fe re à cul tu ra da
soja trans gê ni ca, o Bra sil está em to tal des com pas so
com o que se ob ser va em âm bi to mun di al. Esse tipo
de grão já vem sen do plan ta do e con su mi do, com
gran de su ces so, há mais de cin co anos nos Esta dos
Uni dos, Argen ti na e Ca na dá, sem que se te nha cons -
ta ta do qual quer es pé cie de dano ao meio am bi en te
ou à sa ú de pú bli ca. No en tan to, ape sar de ser mos o
se gun do ma i or pro du tor e ex por ta dor de soja – per -
den do ape nas para os Esta dos Uni dos –, im pe ra aqui
uma pro i bi ção que ca re ce de qu5al quer fun da men to
téc ni co ci en tí fi co.

Embo ra o plan tio da soja ge ne ti ca men te mo di fi-
ca da não seja per mi ti do no Bra sil, é de co nhe ci men to
pú bli co que exis te um gran de vo lu me de soja sen do
pro du zi do com se men tes trans gê ni cas, im por ta das
ile gal men te de pa í ses li mí tro fes, onde essa prá ti ca é
per mi ti da. Esti ma-se que a pro du ção de soja trans gê-
ni ca, nes ta sa fra, cor res pon da a 8% do vo lu me to tal.

Essa pro i bi ção po de rá acar re tar pre ju í zos de
gran de mon ta para o País, com per da de es pa ço nos
mer ca dos mun di a is, uma vez que a au sên cia de cer ti-
fi ca ção, sem a cla ra iden ti fi ca ção do pro du to co mer ci-
a li za do – se trans gê ni co ou con ven ci o nal –, im po rá
for te res tri ção à ex por ta ção para pa í ses que exi gem
sa ber qual tipo de soja es tão com pran do. Tam bém a
fis ca li za ção se ria mais fá cil e efi ci en te, com a iden ti fi-
ca ção le gal do plan tio.

Ade ma is, ao per mi tir o plan tio da soja trans gê ni-
ca, bus ca-se co lo car ao al can ce do agri cul tor – que
hoje uti li za se men tes con tra ban de a das, sem qual-
quer tipo de con tro le – se men tes com ga ran tia de
qua li da de e em con di ções fi tos sa ni tá ri as ade qua das.

Ou tro as pec to a ser con si de ra do re fe re-se aos
be ne fí ci os das sa fras trans gê ni cas, como, por exem -
plo, ma i or pro du ti vi da de e me nor cus to das cul tu ras,
em de cor rên cia da re du ção do uso de de fen si vos
agrí co las e, con se qüen te men te, ma i or ren ta bi li da de
do agri cul tor.

Des sa fe i ta, jul ga mos ser da ma i or im por tân cia
a ime di a ta le ga li za ção do plan tio e da co mer ci a li za-
ção de soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da, uma vez que
o Go ver no vem pro te lan do uma de ci são cru ci al, e
essa in de fi ni ção já tem ca u sa do sé ri os pre ju í zos e
em ba ra ços co mer ci a is ao Pais.

Pe las ra zões ci ta das, con ta mos com o apo io
dos no bres co le gas Se na do res para o aco lhi men to e
a apro va ção de nos sa pro pos ta.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Oli vir Ga bar do

(À Co mis são de Assun tos So ci a is, em
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 48, DE 2003

Alte ra o art. 9º da Lei nº 7.525, de 22
de ju lho de 1986.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º  O art. 9º da Lei nº 7.525, de 22 de ju lho

de 1986, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 9º Ca be rá à Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro

de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE:
I – tra çar a pro je ção dos li mi tes ter ri to ri a is dos

es ta dos e mu ni cí pi os con fron tan tes e a de li mi ta ção
en tre es ta dos vi zi nhos, ob ser va dos os se guin tes cri -
té ri os:

a) nas zo nas de re en trân cia da li nha de cos ta, a
pro je ção dos li mi tes ter ri to ri a is far-se-á se gun do a li -
nha ge o dé si ca or to go nal à di re ção ge ral da cos ta,
ten do como base três seg men tos:

1 – Sul-Su des te, de fi ni do pela di re ção S 046º30’ 
para a pro je tan te dos li mi tes dos Esta dos do Rio
Gran de do Sul, San ta Ca ta ri na, Pa ra ná, São Pa u lo e
Rio de Ja ne i ro;

2 – Les te, de fi ni do pela di re ção S 023º36’, para
a pro je tan te dos li mi tes dos es ta dos do Espí ri to San -
to, Ba hia, Ala go as, Ser gi pe e Per nam bu co;

3 – Nor te-Nor des te, de fi ni do pela di re ção S
119º30’, para a pro je tan te dos li mi tes dos Esta dos do
Rio Gran de do Nor te, Ce a rá, Pi a uí, Ma ra nhão, Pará e
Ama pá.

b) nas zo nas de sa liên cia da li nha de cos ta, a
de li mi ta ção en tre os es ta dos far-se-á pela pro je ção
dos li mi tes con ti nen ta is a par tir de um pon to de fi ni do
pela in ter se ção das pro je tan tes dos li mi tes ex ter nos
aos sa li en tes, re sul tan do:

1 – numa pro je tan te do li mi te en tre o Rio de Ja -
ne i ro e Espí ri to San to com azi mu te S 312º30’; e

2 – nos li mi tes en tre Per nam bu co e Pa ra í ba e
Pa ra í ba e Rio Gran de do Nor te, em duas pro je tan tes
com os azi mu tes res pec ti va men te S 271º e S 257º.

c) a de li mi ta ção dos mu ni cí pi os con fron tan tes
far-se-á pela pro je ção de seus li mi tes ter ri to ri a is:

1 – pa ra le la men te às pro je tan tes dos li mi tes es -
ta du a is, nas zo nas de re en trân cia da li nha de cos ta; e
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2 – pro por ci o nal men te di ver gen tes, a par tir de
cada um dos pon tos de in ter se ção re fe ri dos na alí nea
an te ri or, nas zo nas de sa liên cia da li nha de cos ta.

II – de fi nir a abran gên cia das áre as ge o e co nô-
mi cas, bem como os mu ni cí pi os in clu í dos nas zo nas
de pro du ção prin ci pal e se cun dá ria e os re fe ri dos no § 
3º do ar ti go 4º des ta lei, e in clu ir o mu ni cí pio que con -
cen tra as ins ta la ções in dus tri a is para o pro ces sa men-
to, tra ta men to, ar ma ze na men to e es co a men to de pe -
tró leo e gás na tu ral;

III – pu bli car a re la ção dos es ta dos, ter ri tó ri os e
mu ni cí pi os a se rem in de ni za dos, 30 (trin ta) dias após
a pu bli ca ção des ta lei;

IV – pro mo ver, se mes tral men te, a re vi são dos
mu ni cí pi os pro du to res de óleo, com base em in for ma-
ções for ne ci das pela Pe tro bras so bre a ex plo ra ção de 
no vos po ços e ins ta la ções, bem como re a ti va ção ou
de sa ti va ção de áre as de pro du ção.”

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

Jus ti fi ca ção

O ar ti go 20, § lº, da Cons ti tu i ção Fe de ral as se-
gu ra aos Esta dos e Mu ni cí pi os cos te i ros a par ti ci pa-
ção nos re sul ta dos ou pa ga men tos de com pen sa ção
fi nan ce i ra pela ex plo ra ção eco nô mi ca dos re cur sos
mi ne ra is e ener gé ti cos no mar ter ri to ri al, pla ta for ma
con ti nen tal ou zona eco nô mi ca ex clu si va.

Pela le gis la ção atu al há mu dan ça de tra ça do
cada vez que se am plia a ex ten são da zona eco nô mi-
ca ex clu si va, o que ocor re em ra zão do avan ço tec no-
ló gi co e os cri té ri os para es ta dos e mu ni cí pi os, sen do
que ape nas os Esta dos do Pa ra ná e Pi a uí não têm li -
nhas de pro je ção de seu ter ri tó rio pa ra le las, em ra zão
da con fi gu ra ção côn ca va de seu li to ral.

O pro je to per mi te en fren tar os avan ços da téc ni-
ca de ex plo ra ção eco nô mi ca sem ne ces si da de de re -
de fi nir os tra ça dos e ga ran te si tu a ção de iso no mia en -
tre os Esta dos da Fe de ra ção.

Este tema ten de a ga nhar ma i or vi si bi li da de à
me di da que fo rem con fir ma das no vas des co ber tas de 
po ços de ex plo ra ção de pe tró leo e com a con fir ma ção
da vi a bi li da de eco nô mi ca, tra tan do-se de as sun to es -
tra té gi co para o País, para os es ta dos e mu ni cí pi os.

Res sal te-se que o ob je ti vo é aper fe i ço ar a le gis-
la ção, com fun da men ta ção téc ni ca, para di ri mir fu tu-
ros con fli tos.

Por opor tu no, re gis tre-se este con fli to cons ta ta-
do em au diên cia pú bli ca na Co mis são de De sen vol vi-
men to Urba no e Inte ri or da Câ ma ra dos De pu ta dos,
em 27-11-2002, com a par ti ci pa ção de pe ri to ju di ci al

e di ri gen te do IBGE, a quem cabe a de fi ni ção e apli -
ca ção da lei.

O pre sen te pro je to de cor re de es tu dos re a li za-
dos pela Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do do Pa ra ná,
pela Mi ne ro par, em pre sa pa ra na en se de mi ne ra ção,
e por téc ni cos de ou tras áre as.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Oli vir Ga bar do.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................................
Art. 20. São bens da União:
I – os que atu al men te lhe per ten cem e os que

lhe vi e rem a ser atri bu í dos;
II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa

das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções mi li ta-
res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e à pre ser va-
ção am bi en tal, de fi ni das em lei;

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água 
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve-
nham, bem como os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is;

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí-
tro fes com ou tros pa í ses; as pra i as ma rí ti mas; as ilhas 
oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as áre as
re fe ri das no art. 26, II;

V – os re cur sos na tu ra is da pla ta for ma con ti nen-
tal e da zona eco nô mi ca ex clu si va;

VI – o mar ter ri to ri al;
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;
VIII – os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
IX – os re cur sos mi ne ra is, in clu si ve os do sub so lo;
X – as ca vi da des na tu ra is sub ter râ ne as e os sí ti-

os ar que o ló gi cos e pré-his tó ri cos;
XI – as ter ras tra di ci o nal men te ocu pa das pe los

ín di os.
§ 1º É as se gu ra da, nos ter mos da lei, aos Esta -

dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, bem como a 
ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta da União, par ti ci pa-
ção no re sul ta do da ex plo ra ção de pe tró leo ou gás
na tu ral, de re cur sos hí dri cos para fins de ge ra ção de
ener gia elé tri ca e de ou tros re cur sos mi ne ra is no res -
pec ti vo ter ri tó rio, pla ta for ma con ti nen tal, mar ter ri to ri-
al ou zona eco nô mi ca ex clu si va, ou com pen sa ção fi -
nan ce i ra por essa ex plo ra ção.
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§ 2º A fa i xa de até cen to e cin qüen ta qui lô me tros
de lar gu ra, ao lon go das fron te i ras ter res tres, de sig-
na da como fa i xa de fron te i ra, é con si de ra da fun da-
men tal para de fe sa do ter ri tó rio na ci o nal, e sua ocu -
pa ção e uti li za ção se rão re gu la das em lei.

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

LEI Nº 7.525, DE 22 DE JULHO DE 1986
.........................................................................
Art. 9º Ca be rá à Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de 

Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE:
I – tra tar as li nhas de pro je ção dos li mi tes ter ri to-

ri a is dos es ta dos, ter ri tó ri os e mu ni cí pi os con fron tan-
tes, se gun do a li nha ge o dé si ca or to go nal à cos ta ou
se gun do o pa ra le lo até o pon to de sua in ter se ção com 
os li mi tes da pla ta for ma con ti nen tal;

II – de fi nir a abran gên cia das áre as ge o e co nô mi cas,
bem como os mu ni cí pi os in clu í dos nas zo nas de pro du-
ção prin ci pal e se cun dá ria e os re fe ri dos no § 3º do art. 4º
des ta lei, e in clu ir o mu ni cí pio que con cen tra as ins ta la-
ções in dus tri a is para o pro ces sa men to, tra ta men to, ar ma-
ze na men to e es co a men to de pe tró leo e gás na tu ral;

III – pu bli car a re la ção dos es ta dos, ter ri tó ri os e
mu ni cí pi os a se rem in de ni za dos, 30 (trin ta) dias após
a pu bli ca ção des ta lei;

IV – pro mo ver, se mes tral men te, a re vi são dos
mu ni cí pi os pro du to res de óleo, com base em in for ma-
ções for ne ci das pela Pe tro bras so bre a ex plo ra ção de 
no vos po ços e ins ta la ções, bem como re a ti va ção ou
de sa ti va ção de áre as de pro du ção.

Pa rá gra fo úni co. Se rão os se guin tes os cri té ri os
para a de fi ni ção dos li mi tes re fe ri dos nes te ar ti go:

I – li nha ge o dé si ca or to go nal à cos ta para in di-
ca ção dos es ta dos onde se lo ca li zam os mu ni cí pi os
con fron tan tes;

II – se qüên cia da pro je ção além da li nha ge o dé si ca
or to go nal à cos ta, se gun do o pa ra le lo para a de fi ni ção dos 
mu ni cí pi os con fron tan tes no ter ri tó rio de cada es ta do.

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

(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)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co -
mis sões com pe ten tes.

So bre a mesa, pro je to que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

É o lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2003

Cria a Co mis são de Di re i tos Hu ma-
nos e Qu es tões de Gê ne ro e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É cri a da, no Se na do Fe de ral, a Co mis são
de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne ro (CDG),
de ca rá ter per ma nen te.

Art. 2º Os arts. 72, 77 e 107 do Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral pas sam a vi go rar com as se -
guin tes al te ra ções:

Art. 72. ..................................................
IV – C – Co mis são de Di re i tos Hu ma-

nos e Qu es tões de Gê ne ro – CDG.
Art. 77. ..................................................
I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi-

cos, 25;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is, 23;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça

e Ci da da nia, 23;
IV – Co mis são de Edu ca ção, 24;
IV-A – Co mis são de Fis ca li za ção e

Con tro le, 15;
IV-B – Co mis são de Le gis la ção Par ti ci-

pa ti va, 19;
IV-C – Co mis são de Di re i tos Hu ma nos

e Qu es tões de Gê ne ro, 18;
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res

e De fe sa Na ci o nal, 17;
VI – Co mis são de Ser vi ços de

Infra-Estru tu ra, 20.
§ 2º Res sal va da a par ti ci pa ção na Co -

mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, na Co-
mis são de Le gis la ção Par ti ci pa ti va e na Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de 
Gê ne ro, cada se na dor so men te po de rá in te-
grar duas co mis sões como ti tu lar e duas
como su plen te.

......................................................(NR)
Art. 107. ................................................
I – .........................................................
g) Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu -

es tões de Gê ne ro: às quin tas-fe i ras, dez ho ras.

Art. 3º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes ar ti gos:

Art. 104-A. À Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos e Qu es tões de Gê ne ro com pe te opi -
nar so bre ma té ri as con cer nen tes aos se-
guin tes as sun tos:

I – ga ran tia e pro mo ção dos di re i tos
hu ma nos;

II – di re i tos da mu lher;
III – pro te ção à fa mí lia;
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IV – nor mas ge ra is de pro te ção e in te-
gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de
de fi ciên ci as e de pro te ção à in fân cia, à ju-
ven tu de e aos ido sos;

V – fis ca li za ção, acom pa nha men to,
ava li a ção e con tro le das po lí ti cas go ver na-
men ta is re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, aos
di re i tos da mu lher, aos di re i tos das mi no ri as
so ci a is ou ét ni cas, aos di re i tos dos es tran-
ge i ros, à pro te ção e in te gra ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia e à pro te ção à in -
fân cia, à ju ven tu de e aos ido sos;

VI – ou tros as sun tos cor re la tos.
Art. 104-B. Apli cam-se à Co mis são de

Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne ro as 
nor mas re gi men ta is per ti nen tes às de ma is
Co mis sões Per ma nen tes.

Art. 4º O in ci so I do art. 100 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral pas sa a vi go rar com a
se guin te re da ção:

Art. 100. ................................................
I – re la ções de tra ba lho, or ga ni za ção

do sis te ma na ci o nal de em pre go e con di ção
para o exer cí cio de pro fis sões, se gu ri da de
so ci al, pre vi dên cia so ci al, po pu la ção in dí ge-
na e as sis tên cia so ci al.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to de Re so lu ção que ora sub me te mos à
apre ci a ção do Se na do Fe de ral pro põe a cri a ção da
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne-
ro. Des ti nar-se-á tal Co mis são, de ca rá ter per ma nen-
te, a tra tar das ma té ri as re la ti vas aos di re i tos hu ma-
nos, à mu lher, à fa mí lia, à pes soa por ta do ra de de fi-
ciên cia, à in fân cia, à ju ven tu de e ao ido so.

No Bra sil, a emer gên cia de ques tões con cer-
nen tes aos as sun tos re fe ri dos as su miu tal mag ni tu de
e tal re le vân cia, que se im põe ao Se na do da Re pú bli-
ca es tru tu rar-se para ofe re cer res pos ta ade qua da às
de man das for mu la das pela so ci e da de.

A esse res pe i to, ob ser ve-se o fato de nos so País
não ter acom pa nha do a evo lu ção ve ri fi ca da em ou tras
na ções com res pe i to à aqui si ção pa u la ti na de di re i tos
por suas so ci e da des. Assim, na ma i or par te dos pa í ses
de sen vol vi dos, à con quis ta dos di re i tos ci vis, po lí ti cos e
cul tu ra is se guiu-se a dos di re i tos so ci a is e eco nô mi cos
e, pos te ri or men te, a dos di re i tos co le ti vos. No Bra sil, en -
tre tan to, a de man da por toda essa gama de di re i tos

dá-se de ma ne i ra con co mi tan te, em ra zão dos par cos
avan ços con se gui dos por nós em cada uma das men ci-
o na das es fe ras do pro gres so so ci al.

Com base nes se en ten di men to, sem dú vi da, o
Po der Exe cu ti vo ela bo rou o “Pro gra ma Na ci o nal de
Di re i tos Hu ma nos”, de ba ti do com vá ri os se to res da
so ci e da de ci vil na “I Con fe rên cia Na ci o nal de Di re i tos
Hu ma nos”, pro mo vi da pela Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos, em 1996. As
ações pro pos tas no men ci o na do Pro gra ma são em
nú me ro tão ele va do que sua sim ples enu me ra ção de -
mons tra o quan to se pre ci sa re a li zar em ter mos de di -
re i tos hu ma nos no Bra sil.

O Se na do Fe de ral não se pode fur tar à par ti ci-
pa ção na ver da de i ra cru za da que se for ma no País,
com vis tas à ins ta u ra ção do pri ma do dos di re i tos hu -
ma nos em to das as di men sões da vida so ci al.

No que se re fe re es pe ci fi ca men te à pro ble má ti-
ca de gê ne ro, a só li da or ga ni za ção gran je a da pe las
mu lhe res bra si le i ras e sua com pe tên cia para ma pe ar
a am pla teia de dis cri mi na ção de que são ob je to co lo-
ca ram, na or dem do dia, um com ple xo de de man das
que fez au men tar, enor me e cres cen te men te, o vo lu-
me de pro po si ções em tra mi ta ção no Con gres so Na -
ci o nal so bre o as sun to.

Ade ma is, a mo bi li za ção com vis tas à im ple men ta-
ção, en tre nós, das de li be ra ções da IV Con fe rên cia
Mun di al So bre a Mu lher, re a li za da em Pe quim, em
1995, cer ta men te fará sur gir um con jun to de pro pos tas
que exi gi rá ade qua da or ga ni za ção das duas Ca sas do
Con gres so Na ci o nal. Nes se con tex to, a “Co mis são
Espe ci al Des ti na da ao Estu do das Me di das Le gis la ti vas
Que Vi sem Imple men tar, no Bra sil, as De ci sões da IV
Con fe rên cia Mun di al da Mu lher”, cu jos tra ba lhos de sen-
vol ve ram-se na Câ ma ra dos De pu ta dos em 1997, pro -
pôs, em suas Re co men da ções, a ins ti tu i ção, na que la
Casa, (De co mis são ou sub co mis são per ma nen te com
a com pe tên cia de cu i dar das ques tões de gê ne ro).

De ou tra par te, com a cri a ção da Co mis são ora
pro pos ta, pa re ce-nos acon se lhá vel pas sar da Co mis-
são de Assun tos So ci a is para a ór bi ta de suas com -
pe tên ci as as ma té ri as con cer nen tes à pes soa por ta-
do ra de de fi ciên cia, à cri an ça, ao ado les cen te e ao
ido so. Na nova Co mis são, tais as sun tos, jun ta men te
com os afe tos à te má ti ca da ju ven tu de, fa rão par te de
con jun to con subs tan ci a do na ru bri ca “Fa mí lia”, for ma
sis tê mi ca mais ade qua da de tra tar des sas ma té ri as.

Con sul ta ao ban co de da dos re fe ren te às ma té-
ri as em tra mi ta ção no Se na do Fe de ral mos tra o ele-
va do nú me ro de pro po si ções a res pe i to dos te mas
ob je to da com pe tên cia da Co mis são que ora pro po-
mos. É pre ci so, pois, que esta Casa, an te ci pan do-se
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aos acon te ci men tos, es tru tu re-se para res pon der ao
vo lu me de pro pos tas ora exis ten te e ao cres ci men to
que se anun cia. Sem dú vi da, não será pos sí vel ofe re-
cer res pos ta ade qua da às de man das da so ci e da de
nas áre as re fe ri das, sem que se ca u sem sé ri os trans -
tor nos ao fun ci o na men to das atu a is co mis sões, par ti-
cu lar men te à Co mis são de Assun tos So ci a is.

Em face das ra zões aci ma, urge cri ar a Co mis-
são de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne ro, ra -
zão por que sub me te mos a pre sen te pro po si ção ao
exa me dos le gis la do res que com põem o Se na do Fe -
de ral. Esta mos cer tas de que, com o apo io de tão ilus -
tres pa res, este pro je to de re so lu ção lo gra rá trans for-
mar-se em nor ma le gal do Se na do da Re pú bli ca.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. –
Serys Slhessarenko.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O pro je to lido será pu bli ca do e, em se gui da, fi ca rá so -
bre a mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de re ce ber
emen das, nos ter mos do art. 401, § 1º, 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 Iris de Ara ú jo.

É o lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 66, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção

Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral;

Con si de ran do o im por tan te pa pel das em pre sas
con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca;

Con si de ran do as de nún ci as so bre as Cen tra is
Elé tri cas do Pará, pu bli ca das em jor na is lo ca is e na ci-
o na is; e

Con si de ran do que tais de nún ci as di zem res pe i-
to não so men te ao Esta do do Pará, mas ao fun ci o na-
men to de uma Agên cia re gu la tó ria com ju ris di ção na -
ci o nal,

Re que i ro se jam pres ta das, pela Exce len tís si ma
Se nho ra Mi nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gi as, as
se guin tes in for ma ções:

1) Exis te al gum do cu men to, pa re cer ou in ves ti-
ga ção em an da men to, ou con clu í do, na Agên cia Na -
ci o nal de Ener gia Elé tri ca — ANEEL, so bre re mes sas
in de vi das de re cur sos para o ex te ri or pelo Gru po
Rede, con tro la dor das Cen tra is Elé tri cas do Pará?

2) Exis te, na mes ma agên cia, al gum do cu men-
to, pa re cer ou in ves ti ga ção em an da men to, ou le va da
a cabo, so bre trans fe rên cia de re cur sos para ou tras

sub si diá ri as do Gru po Rede em ou tros Esta dos da
Fe de ra ção?

3) Exis te al gum do cu men to, pa re cer ou in ves ti-
ga ção so bre a des ti na ção dos re cur sos to ma dos pelo
Gru po Rede ao De uts che Bank, a ti tu lo de cap ta ção
de re cur sos?

4) Ha ven do tais do cu men tos, qual o seu teor?

Jus ti fi ca ção

É nos so pa pel como par la men tar fis ca li zar as
ações do Exe cu ti vo. Essa im por tan te fun ção do nos so
sis te ma de pe sos e con tra pe sos ins ti tu ci o na is, tão
cara à de mo cra cia, so men te pode dar-se cor ri gin-
do-se a as si me tria de in for ma ções en tre os po de res.
Os ques ti o na men tos aqui re a li za dos re pre sen tam in -
qui e ta ções so bre o fun ci o na men to das con ces si o ná-
ri as de ener gia elé tri ca no nos so Esta do e são fun da-
men ta is para nos sa atu a ção como re pre sen tan te le -
gí ti ma dos in te res ses pú bli cos, es pe ci al men te os do
povo do Pará. Enca mi nha mos à Co mis são de Fis ca li-
za ção e Con tro le pro pos ta de fis ca li za ção mais es pe-
cí fi ca so bre di ver sos atos en vol ven do o Gru po Rede.
Mas co nhe cer a exis tên cia de in ves ti ga ções in ter nas
na Ane el so bre o as sun to é fun da men tal para atu ar-
mos afir ma ti va men te na ques tão.

Sala das Ses sões, 27 de fe ve re i ro de 2003. – 
Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao
Go ver no.

(À Mesa, para de ci são.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O re que ri men to lido será des pa cha do à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

É o lido o se guin te:

Ofí cio GLC nº 35/03

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Nos ter mos do § 2º do art. 4º do Re gi men to Co -
mum, al te ra do pela Re so lu ção nº 1, de 1995-CN, in di-
co o se nhor De pu ta do João Pa u lo Go mes da Sil va,
PL/MG, para o car go de Vice-Lí der do Go ver no no
Con gres so Na ci o nal.

Na opor tu ni da de ma ni fes to apre ço e con si de ra-
ção a Vos sa Exce lên cia.

Aten ci o sa men te, – Alo i zio Mer ca dan te, Lí der
do Go ver no no Con gres so Na ci o nal.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
O ofí cio lido vai à pu bli ca ção. Será fe i ta a de vi da co -
mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

So bre a mesa, pa re ce res que se rão li dos pela Srª
1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 78 , DE 2003

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 565, de 1999, de au to ria
do Se na dor que Pe dro Si mon, que atri bui
va lor ju rí di co a gra va ções de do cu men-
tos em dis co óti co, e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

Relator: Se na dor José Fogaça

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o pro je to de lei epi gra fa-
do, de au to ria do ilus tre Se na dor Pe dro Si mon.

O art. 1º au to ri za os ór gãos pú bli cos fe de ra is a
ar ma ze nar in for ma ções em sis te mas de dis cos óti-
cos, con for me dis ci pli na a ser es ta be le ci da em seus
res pec ti vos re gi men tos in ter nos.

O art. 2º es ta be le ce que os re fe ri dos ór gãos de -
ve rão efe tu ar o con tro le dos do cu men tos con ver ti dos,
me di an te li vro, sis te ma de fi chas, sis te ma ele trô ni co
ou qual quer ou tro sis te ma, de acor do com o seu re gi-
men to in ter no, de ven do cons tar, tan to nos do cu men-
tos ori gi na is quan to nas có pi as ar ma ze na das, sua se -
qüên cia nu mé ri ca, de acor do com a or dem de apre -
sen ta ção ao ór gão, a data e hora de con ver são para o
sis te ma óti co, bem como a iden ti fi ca ção do ser vi dor
res pon sá vel pela con ver são.

O art. 3º as se gu ra a qual quer ci da dão, ex ce to
nos ca sos em que se exi ge “se gre do de Jus ti ça”, o di -
re i to de aces so às in for ma ções ar ma ze na das no sis -
te ma de dis cos óti cos, bem como a ob ten ção de cer ti-
dões e re pro du ções.

O art. 4º atri bui va lor ju rí di co aos do cu men tos
ex tra í dos do sis te ma, des de que chan ce la dos pelo ór -
gão com pe ten te da re par ti ção pú bli ca.

O art. 5º im põe ao ór gão que  uti li zar-se do sis te-
ma a obri ga ção de guar dar os ori gi na is por, no mí ni-
mo, cin co anos, con ta dos da data da con ver são, após
o que de ve rá des truí-los por in ci ne ra ção ou ou tro
meio de com pro va da efi cá cia.

O art. 6º pro põe a in tro du ção de um in ci so IV no
art. 365 do Có di go de Pro ces so Ci vil, para de ter mi nar
que os “do cu men tos pú bli cos re pro du zi dos em dis co
óti co, des de que chan ce la dos pelo ór gão com pe ten te

e pelo ser vi dor de sig na do para esse fim “, fa zem a
mes ma pro va que os ori gi na is.

Fi nal men te, o art. 7º de ter mi na a en tra da em vi -
gor da lei em que se con ver ter o pro je to na data de
sua pu bli ca ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das du ran te o
pra zo re gi men tal.

II – Aná li se da Ma té ria

A téc ni ca de ar ma ze na men to de in for ma ções
em dis cos óti cos, as sim como em qual quer ou tro
meio ele trô ni co, é co ro lá rio do de sen vol vi men to tec -
no ló gi co, não po den do os ór gãos pú bli cos pres cin dir
de sua uti li za ção, sob pena de a ad mi nis tra ção pú bli-
ca per ma ne cer li dan do com sis te mas ob so le tos, em
to tal des com pas so com as exi gên ci as de adap ta ção à 
mo der ni da de. Nes se sen ti do, é bas tan te opor tu no o
pro je to.

To da via, há que se con si de rar que esta Casa já
de li be rou so bre a ma té ria ob je to da pro po si ção em
aná li se, ao apro var o Pro je to de Lei do Se na do nº 22,
de 1996, de au to ria do Se na dor Se bas tião Ro cha,
que ora esta tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos,
como Pro je to de Lei nº 3.173-B, de 1997, que “Dis põe
so bre os do cu men tos pro du zi dos e os ar qui va dos em
meio ele trô ni co e dá ou tras pro vi dên ci as“.

A re fe ri da pro po si ção visa ao mes mo fim que
per se gue o au tor do Pro je to de Lei do Se na do nº 565,
de 1999, po rém es ten den do seu al can ce tam bém às
em pre sas pri va das.

III – Voto

Pe los mo ti vos ex pos tos, ma ni fes ta mo-nos pelo
so bres ta men to do Pro je to de Lei nº 565, de 1999, até
que a Câ ma ra dos De pu ta dos se pro nun cie so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 1996 (Pro je to de
Lei nº 3.173-B, de 1997, na que la Casa).

Sala da Co mis são, 11 de de zem bro de 2002. –
Ber nar do Ca bral, Pre si den te – José Fo ga ça, Re la-
tor – Osmar Dias – Ri car do San tos – Se bas tião Ro -
cha (sem voto) – José Edu ar do Du tra – Luiz Pas to-
re – Fran ce li no Pe re i ra – João Alber to Sou za –
Bel lo Par ga – Luiz Ota vio  – Antô nio Car los Jú ni or
– Be ní cio Sam pa io – Edu ar do Su plicy – Wel ling-
ton Ro ber to.

REQUERIMENTO Nº 67, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re quer, nos ter mos do in ci so III do ar ti go 335 do 

Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o so bres ta-
men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 565, de 1999,
até que a Câ ma ra dos De pu ta dos se pro nun cie so bre
o Pro je to de Lei do Se na do nº 22, de 1996.
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PARECER Nº 79, 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 2, de 2003, dos Se na do res Edu -
ar do Su plicy e Pe dro Si mon, que con cla-
ma o Go ver no Bra si le i ro a con ti nu ar seus 
es for ços em fa vor da paz en tre os Esta-
dos Uni dos e o Ira que.

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la
Apre sen ta do na Ses são do dia 25 do cor ren te, pe -

ran te a Co mis são de Re la ções Exte ri o res, pe los emi-
nen tes Se na do res Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy e Pe dro
Si mon, o pre sen te Re que ri men to, am pa ra do pelo art.
222 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, em que
con cla ma o Go ver no Bra si le i ro a man ter e de di car to dos
os seus es for ços jun to aos go ver nos dos Esta dos Uni -
dos da Amé ri ca do Nor te e do Re i no Uni do, no sen ti do
da de sis tên cia de qual quer ação mi li tar con tra o Ira que.

Na mes ma opor tu ni da de, foi, tam bém, apre sen-
ta do o Re que ri men to nº 42, de 2003, este subs cri to
pelo emi nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, em que pro põe Mo ção de Apo io do Se -
na do Fe de ral em prol da paz mun di al, ante a imi nên-
cia da eclo são de con fli to ar ma do com o Ira que, en fa-
ti zan do a ne ces si da de de se rem es go ta dos to dos os
me i os pa cí fi cos para as se gu rar o cum pri men to das
de ci sões do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções
Uni das, par ti cu lar men te, a con ti nu i da de dos pro ce di-
men tos de ins pe ções na que le Pais em nome da ONU.

Tra tam, por tan to, de duas pro po si ções so bre o
mes mo tema e es tão, pe los seus as pec tos for ma is,
ali cer ça das no pre ci ta do art. 222 do Re gi men to Inter -
no. Nes tas con di ções, o meu pa re cer é abran gen te de 
am bas e não po de ria de i xar de ser pela sua in te i ra
apro va ção com o meu apla u so.

Em ver da de, no mo men to em que o mun do se di vi-
de, pra ti ca men te, em dois blo cos, um nu me ri ca men te
me nor, em bo ra de ma i or po der be li cis ta, e ou tro, in te gra-
do por um gran de nú me ro de na ções que de se jam a paz, 
o Bra sil, a des pe i to de ter com os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te como seu ma i or par ce i ro eco nô mi co,
mos tra sua vo ca ção de mo crá ti ca, ro gan do pela har mo-
nia e fra ter ni da de en tre os po vos, para jun tar a sua voz
àque le gru po de na ções que cla mam pela paz.

Nes tas con di ções, meu voto é pela in te gral
apro va ção dos Re que ri men tos de nº 2 e 42, am bos
de 2003, na for ma do que dis põe o art. 222 do Re gi-
men to Inter no do Se na do fe de ral.

Sala das Co mis sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la, Re la-
tor – Arthur Vir gí lio – Jef fer son Pé res – José Agri pi no
– Luiz Otá vio – Edu ar do Aze re do – Pa trí cia Sa bo ya
Go mes – Hé lio Cos ta – João Ri be i ro – Ante ro Paes
de Bar ros.

PARECER Nº 80, 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 42, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, que con cla ma o Go ver no bra si le i ro
a con ti nu ar seus es for ços em fa vor da paz
en tre os Esta dos Uni dos e o Ira que.

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la
Apre sen ta do na ses são do dia 25 do cor ren te,

pe ran te a Co mis são de Re la ções Exte ri o res, pelo
emi nen te Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, am pa ra do pelo art. 222 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, o pre sen te Re que ri men to pro-
pon do Mo ção de Apo io do Se na do Fe de ral em prol da 
paz mun di al, ante a imi nên cia da eclo são de con fli to
ar ma do com o Ira que, en fa ti zan do a ne ces si da de de
se rem es go ta dos to dos os me i os pa cí fi cos para as se-
gu rar o cum pri men to das de ci sões do Con se lho de
Se gu ran ça das Na ções Uni das, par ti cu lar men te a
con ti nu i da de dos pro ce di men tos de ins pe ções na-
que le País em nome da ONU.

Na mes ma opor tu ni da de, foi, tam bém, apre sen-
ta do o Re que ri men to nº 2, de 2003, este subs cri to pe -
los emi nen tes Se na do res Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy
e Pe dro Si mon, em que con cla ma o Go ver no bra si le i-
ro a man ter e de di car to dos os seus es for ços jun to
aos go ver nos dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca do
Nor te e do Re i no Uni do, no sen ti do da de sis tên cia de
qual quer ação mi li tar con tra o Ira que.

Tra tam, por tan to, de duas pro po si ções so bre o
mes mo tema e es tão, pe los seus as pec tos for ma is,
ali cer ça das no pre ci ta do art. 222 do Re gi men to Inter -
no. Nes tas con di ções, o meu pa re cer é abran gen te de 
am bas e não po de ria de i xar de ser pela sua in te i ra
apro va ção com o meu apla u so.

Em ver da de, no mo men to em que o mun do se di -
vi de, pra ti ca men te, em dois blo cos, um nu me ri ca men te
me nor, em bo ra de ma i or po der be li cis ta, e ou tro, in te-
gra do por um gran de nú me ro de na ções que de se jam a
paz, o Bra sil, a des pe i to de ter os Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te como seu ma i or par ce i ro eco nô mi co,
mos tra sua vo ca ção de mo crá ti ca, ro gan do pela har mo-
nia e fra ter ni da de en tre os po vos, para jun tar a sua voz
àque le gru po de na ções que cla mam pela paz.

Nes tas con di ções, meu voto é pela in te gral
apro va ção dos Re que ri men tos de nºs 2 e 42, am bos
de 2003, na for ma do que dis põe o art. 222 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Sala das Co mis sões, 25 de fe ve re i ro de 2003. –
Edu ar do Su plicy, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la,
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Re la tor – Arthur Vir gí lio – Jef fer son Pé res – José
Agri pi no – Luiz Otá vio – Edu ar do Aze re do – Pa trí-
cia Sa bo ya Go mes – Hé lio Cos ta – João Ri be i ro –
Ante ro Paes de Bar ros.

PARECER Nº 81, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
369, de 2002, (n° 1.132, de 2002, na ori-
gem), que Sub me te à apro va ção do Se na-
do Fe de ral o nome do Dou tor Te o ri Albi -
no Za vasc ki, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral da 4ª Re gião, con ce de em Por to
Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul,
para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus -
ti ça, no car go de Mi nis tro, na vaga de cor-
ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Jacy
Gar cia Vi e i ra.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
em vo ta ção se cre ta re a li za da em 26-2-2003, apre ci an-
do o re la tó rio (em ane xo) apre sen ta do pelo Se na dor
Pe dro Si mon so bre a men sa gem (SF) n° 369, de 2002,
do Pre si den te da Re pú bli ca, opi na pela Apro va ção da
es co lha do Dou tor Te o ri Albi no Za vasc ki, para com por o
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go de Mi nis tro, na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Mi nis tro Jacy
Gar cia Vi e i ra, nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do 
art. 104, da Cons ti tu i ção fe de ral.

Re la tó rio

Relator: Se na dor Pe dro Si mon
O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, por meio da

Men sa gem nº 369, de 2002 (nº 1.132, de 18-12-2002, 
na ori gem), nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do 
art. 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me te à apro va-
ção do Se na do o nome do Dou tor Te o ri Albi no Za-
vasc ki, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re-
gião, com sede em Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran -
de do Sul, para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
no car go de Mi nis tro, na vaga de cor ren te da apo sen-
ta do ria do Se nhor Mi nis tro Jacy Gar cia Vi e i ra.

Te o ri Albi no Za vasc ki, bra si le i ro, ca sa do, nas ci-
do em Fa chi nal dos Gu e des, no Esta do de San ta Ca -
ta ri na, no dia 15 de agos to de 1948, fi lho de Se ve ri no
Za vasc ki e Pia Ma ria Fon ta na Za vasc ki ba cha re-
lou-se em Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is, pela Fa cul da-
de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de
do Sul em 1972. Obte ve o tí tu lo de Mes tre em Di re i to
Pro ces su al Ci vil pela mes ma Uni ver si da de.

Juiz do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião
(com ju ris di ção nos Esta dos do Rio Gran de do Sul,
San ta Ca ta ri na e Pa ra ná), des de 30-3-89, o Dou tor
Te o ri Za vasc ki exer ceu, na que la Cor te, os car gos de
Pre si den te, no pe río do 2001-2003 e de Vice-Pre si-
den te, no pe río do 1997-1999. Des ta cam-se tam bém,
den tre ou tras im por tan tes fun ções, as de mem bro do
Con se lho de Admi nis tra ção do Tri bu nal, Pre si den te
de Tur ma, Di re tor-fun da dor da Re vis ta do Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral, Pre si den te da Co mis são de Ju ris-
pru dên cia, da Co mis são de Re gi men to e da Co mis-
são de Estu dos e Cur sos e Pre si den te da Co mis são
de Con cur so para o pro vi men to de car gos de juiz fe -
de ral subs ti tu to.

Pro fes sor de Di re i to Pro ces su al Ci vil na Fa cul-
da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran -
de do Sul – UFRGS, nos ní ve is de gra du a ção e
pós-gra du a ção, des de ju nho de 1987, após apro va-
ção em con cur so pú bli co, o Dou tor Te o ri Za vasc ki foi
ele i to mem bro da Con gre ga ção da Fa cul da de, para
os biê ni os 95/97, 97/99 e 99/01.

Exer ceu a ad vo ca cia des de 1971, es ta be le ci do
com es cri tó rio pro fis si o nal em Por to Ale gre (RS). De
de zem bro de 1976 até mar ço de 1989 foi ad vo ga do
do Ban co Cen tral do Bra sil, onde exer ceu a fun ção de
Co or de na dor dos Ser vi ços Ju rí di cos para o Esta do
do Rio Gran de do Sul, de 29-10-9 a 6-4-86. Foi Su pe-
rin ten den te Ju rí di co do Ban co Me ri di o nal do Bra sil
S.A. (na épo ca, so ci e da de de eco no mia mis ta), no pe -
río do de 7-4-86 até 30-3-89, quan do as su miu o car go
de Juiz do TRF. Foi tam bém mem bro da 4ª Co mis são
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de Éti ca e Dis ci pli na da Ordem dos Advo ga dos do
Bra sil – Se ção do Rio Gran de do Sul, Juiz do Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral do Esta do do Rio Gran de do Sul,
em vaga re ser va da a mem bro do TRF, de agos to de
1991 a agos to de 1995. Foi Pro fes sor (con cur sa do)
da dis ci pli na de Intro du ção ao Estu do de Di re i to, na
Uni ver si da de do Vale do Rio dos Si nos –UNISINOS, a 
par tir de agos to de 1980, es tan do atu al men te li-
cen ci a do.

Na área ju rí di ca e pro fis si o nal, o Dou tor Te o ri
Za vasc ki pos sui os se guin tes tí tu los:

– Mem bro do Insti tu to Ibe ro-Ame ri ca no de Di re i-
to Pro ces su al e Mem bro do Insti tu to Bra si le i ro de Di -
re i to Pro ces su al.

– Mem bro do Insti tu to dos Advo ga dos do Rio
Gran de do Sul, onde exer ceu car go de Di re tor, na
ges tão 1984/85.

– Mem bro do Con se lho e da Di re to ria do Insti tu-
to Bra si le i ro do Di re i to de Po lí ti ca e Di re i to do Con su-
mi dor – Bra sil con (1999-2003).

– Mem bro do Con se lho Di re tor da Re vis ta Gê-
ne sis de Di re i to Pro ces su al Ci vil e Mem bro de Con -
se lho Edi to ri al da Re vis ta de Pro ces so – ReP ro.

– Mem bro da co mis são for ma da pelo Insti tu to
Bra si le i ro de Di re i to Pro ces su al e pela Esco la Na ci o-
nal da Ma gis tra tu ra para apre sen tar pro pos tas de re -
for ma do Có di go de Pro ces so Ci vil.

Foi con de co ra do com a Me da lha Moy sés Vi an-
na do Mé ri to Ele i to ral, ca te go ria es pe ci al, do Tri bu nal
Re gi o nal Ele i to ral do Rio Gran de do Sul e com a Me -
da lha da Ordem do Mé ri to Mi li tar, no grau de Co men-
da dor. Re ce beu vo tos de lou vor por de sem pe nho de
en car gos na OAB/RS, nos biê ni os 1985/86 e
1987/88, e como mem bro da Co mis são de Éti ca e
Dis ci pli na.

Seu in gres so nas ati vi da des ju rí di cas e do cen-
tes foi, sem pre, con quis ta do após apro va ção em con -
cur sos pú bli cos, a sa ber:

– Juiz Fe de ral: no me a do, após apro va ção em
Con cur so Pú bli co de Pro vas e Tí tu los, no car go de
Juiz Fe de ral. Não to mou pos se.

– Con sul tor do Esta do: no me a do, após apro va-
ção em con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, no car go
de Con sul tor Ju rí di co do Esta do do Rio Gran de do
Sul. Não to mou pos se.

– Advo ga do do Ban co Cen tral: apro va do em
Con cur so Pú bli co de Pro vas re a li za do pelo Ban co
Cen tral do Bra sil (au tar quia fe de ral), em agos to de
1976, para pro vi men to de car gos de Advo ga do, ob te-
ve o se gun do lu gar. No me a do para o car go, tor nou
pos se em 14 de de zem bro de 1976.

– Pro fes sor uni ver si tá rio: apro va do em Con cur-
so Pú bli co de Pro vas e Tí tu los para pro vi men to do
car go de Pro fes sor Au xi li ar de Ensi no, na ca de i ra de
Intro du ção ao Estu do do Di re i to, re a li za do pela Uni -
ver si da de do Vale do Rio dos Si nos, em 1979, as su-
miu em 1-8-80.

– Pro fes sor uni ver si tá rio: apro va do em Con cur-
so de Se le ção para Pro fes sor Ho ris ta no De par ta-
men to de Di re i to Pri va do e Pro ces so Ci vil, área de Di -
re i to Ci vil, da UFRGS.

– Pro fes sor uni ver si tá rio: apro va do em Con cur-
so Pú bli co de Pro vas e Tí tu los para pro vi men to de
car go de Pro fes sor Au xi li ar, na Fa cul da de de Di re i to
da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul, to mou
pos se em ju nho de 1987.

Pos sui ex ten sa lis ta de tra ba lhos pu bli ca dos,
en tre li vros e ar ti gos em re vis tas es pe ci a li za das,
abor dan do im por tan tes ques tões re la ci o na das com
os te mas do di re i to, prin ci pal men te na área de pro-
ces so ci vil. São de sua au to ria os li vros:

– “Ante ci pa ção da Tu te la” – Sa ra i va, São Pa u lo,
3ª ed. 2001.

– “Tí tu lo Exe cu ti vo e Li qui da ção” – São Pa u lo,
RT, 2ª ed. 2002.

– “Co men tá ri os ao Có di go de Pro ces so Ci vil” –
vol. 8, São Pa u lo, RT, 2000.

– “Efi cá cia das Sen ten ças na Ju ris di ção Cons ti-
tu ci o nal” – São Pa u lo – RT, 2001.

Pu bli cou tam bém, em co-au to ria, os se guin tes
li vros:

– “Re per tó rio de Ju ris pru dên cia e Dou tri na So -
bre Li mi na res” – obra co le ti va, co or de na ção de Te re-
za Arru da Alvim Wam bi er, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu-
na is, São Pa u lo, 1995.

– “Ino va ções do Có di go de Pro ces so Ci vil” –
obra co le ti va, co or de na ção de José Car los Te i xe i ra
Gi or gis, Li vra ria do Advo ga do Edi to ra, Por to Ale gre,
1996.

– “Re for ma do Có di go de Pro ces so Ci vil” – obra
co le ti va, co or de na ção de Sál vio de Fi gue i re do Te i xe i-
ra, Edi to ra Sa ra i va, São Pa u lo, 1996.

– “Aspec tos Po lê mi cos da Ante ci pa ção da Tu te-
la” – obra co le ti va, co or de na ção de Te re za Arru da
Alvim Wam bi er, Edi to ra Re vis ta dos Tri bu na is, São
Pa u lo, 1997.

– “Aspec tos Po lê mi cos e Atu a is dos Re cur sos
Cí ve is” – obra co le ti va, co or de na ção de Nel son Néry
Jú ni or e Te re za Arru da Alvim Wam bi er, Edi to ra Re vis-
ta dos Tri bu na is, 2001.
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– “A Re cons tru ção do Di re i to Pri va do” – obra co -
le ti va, or ga ni za do ra Ju dith Mar tins–Cos ta, Edi to ra
Re vis ta dos Tri bu na is, 2002.

Em re vis tas es pe ci a li za das, pu bli cou im por tan-
tes ar ti gos, dos qua is se des ta cam:

– “O Mi nis té rio Pú bli co e a de fe sa dos di re i tos
in di vi du a is ho mo gê ne os” (Re vis ta de Infor ma ção
Le gis la ti va, 117:173; Re vis ta Tri mes tral de Di re i to
Pú bli co 7:148; Re vis ta do Mi nis té rio Pú bli co do RS
29:29).

– “A fun ção ca u te lar do man da do de se gu ran ça
con tra ato ju di ci al” (Aju ris 50:82; Re vis ta de Pro ces so
64:181).

– “De fe sa de di re i tos co le ti vos e de fe sa co le ti va
de di re i tos” (Re vis ta de Pro ces so, 78:32; Re vis ta de
Infor ma ção Le gis la ti va, 127:83).

– “Res tri ções à con ces são de li mi na res” (Re vis-
ta dos Tri bu na is, 718:54;

Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va, 125:125; Re -
vis ta Tri mes tral de Ju ris pru dên cia dos Esta dos,
125:67; Ju ris pru dên cia Bra si le i ra, 173:53; Re vis ta da
Fa cul da de de Di re i to da Uni ver si da de Fe de ral do RS
10:256; Re vis ta de Jul ga dos do Tri bu nal de Alça da de
Mi nas Ge ra is, 53:13).

– “Di re i tos po lí ti cos – per da, sus pen são e con -
tro le ju ris di ci o nal” (Re vis ta Tri mes tral de Di re i to Pú -
bli co, 10:178; Re vis ta Ju rí di ca, 201:118; Re pro
85:181).

– “A li mi nar em man da do de se gu ran ça e as mo -
di fi ca ções do Có di go de Pro ces so Ci vil” (Aju ris
68:57).

– “Ante ci pa ção da tu te la e obri ga ções de fa zer e 
de não fa zer” (Re vis ta de Di re i to Pro ces su al Ci vil
4:111; Re vis ta Ju rí di ca 237:20).

– “Re for ma del Sis te ma Pro ce sal Ci vil Bra si-
le ño”, Li bro de Po nen ci as del Con gre so “El De re-
cho Pro ce sal en el Mer co sur”, Fa cul tad de Ci en ci-
as Ju rí di cas e Só ci a les – Uni ver si dad Na ci o nal del
Li to ral, San ta Fe –Re pú bli ca Argen ti na, Octu bre
de 1997.

– “Re for ma do Sis te ma Pro ces su al Ci vil Bra si le-
i ro e Re clas si fi ca ção da Tu te la Ju ris di ci o nal” (Re vis ta
de Pro ces so 88:173).

– “Os prin cí pi os cons ti tu ci o na is do pro ces so e
suas li mi ta ções”, Re vis ta da Esma esc – Esco la Su pe-
ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri na, a.
5, v. 6, p. 49-58.

– “Di re i tos fun da men ta is de ter ce i ra ge ra ção”
(Re vis ta da Fa cul da de de Di re i to da UFRGS,
15:227).

– “Efi cá cia das li mi na res nas ações de con tro le
con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de”, Re vis ta de Pro -
ces so – ReP ro 98:275; Re vis ta TRF- 43 38:107 –
“Ação Res ci só ria em ma té ria cons ti tu ci o nal”, Re vis ta
Inte res se Pú bli co, 12:46h

O exa me do cur rí cu lo de Te o ni Albi no Za vasc ki
re ve la que ele re ú ne to dos os atri bu tos cons ti tu ci o na-
is, em que se des ta cam no tá vel sa ber ju rí di co e re pu-
ta ção ili ba da, im pres cin dí ve is para o de sem pe nho do
car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça,
para o qual foi in di ca do pelo Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

Di an te do ex pos to, em cum pri men to ao que dis -
põe o pa rá gra fo úni co, in fine, do art. 104 da Cons ti tu-
i ção Fe de ral, sub me to a es co lha do Dou tor Te o ri Albi -
no Za vasc ki à apre ci a ção e jul ga men to des ta Co mis-
são, cer to de que os seus ilus tres in te gran tes já dis -
põem de ele men tos su fi ci en tes para de li be rar so bre a 
in di ca ção pre si den ci al.

Edi son Lo bão, Pre si den te Pe dro Si mon,
Re la tor – Luiz Otá vio – Oli vir Ga bar do  – Ro me ro
Jucá  – Tas so Je re is sa ti  – Mar ce lo Cri vel la  –
Serys Slhes sa ren ko  – José Ma ra nhão  – Ju vên-
cio da Fon se ca  – De mos te nes Tor res  – Ga ri-
bal di Alves Fi lho  – João Ba tis ta Mot ta  – Ro-
dolp ho Tou ri nho  – Cé sar Bor ges  – Ge ral do
Mes qui ta Ju ni or  – Efráim Mo ra is  – Tião Vi a na  –
Mag no Mal ta  – João Alber to Sou za  – Pa pa léo
Paes  – Alo i zio Mar ca dan te  – Edu ar do Su plicy
(voto não com pu ta do)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Os pa re ce res li dos vão à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri-
men to nº 2, de 2003, de au to ria dos Se na do res Edu -
ar do Su plicy e Pe dro Si mon, con cla man do o go ver no
bra si le i ro a con ti nu ar seus es for ços em fa vor da paz
en tre os Esta dos Uni dos e o Ira que; e o Re que ri men-
to nº 42, de 2003, de au to ria dos Se na do res Alo i zio
Mer ca dan te e Tião Vi a na, so li ci tan do apro va ção de
mo ção de apo io à paz mun di al, cu jos pa re ce res fo ram
li dos an te ri or men te, 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.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Re que ri-
men to nº 67, de 2003, cons tan te do Pa re cer nº 78,
de 2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
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da da nia, lido an te ri or men te, será in clu í do em Ordem
do Dia, opor tu na men te.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
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 7, de 2003, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que dis põe so bre o re gis tro, fis ca li za ção e
con tro le das or ga ni za ções não-go ver na men ta is e dá
ou tras pro vi dên ci as;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 8, de 2003, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que ins ti tui a com pe tên cia ter ri to ri al no re gis-
tro de atos re la ti vos à pes soa ju rí di ca de di re i to pri -
va do;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 9, de 2003, de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que al te ra o De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de -
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de 2003 , de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que al te ra o ar ti go 14 da Lei nº 5.700, de 1º de
se tem bro de 1971, tor nan do obri ga tó rio o has te a-
men to da Ban de i ra Na ci o nal nos nú cle os ha bi ta ci o-
na is da Ama zô nia Le gal;

– Pro je to de Lei do Se na do nº 11, de 2003, de 
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que acres cen ta tipo pe nal à Lei nº 7.170, de
14 de de zem bro de 1983, Lei de Se gu ran ça Na ci o-
nal; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 12, de 2003 , de
ini ci a ti va da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que al te ra o art. 108 da Lei nº 6.815, de 19 de
agos to de 1980 (Esta tu to do es tran ge i ro) e o art. 115
da Lei nº 6.015, de 31 de de zem bro de 1973 (Lei dos
Re gis tros Pú bli cos).

Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 7, de 2003,
será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na men te.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 8 a 10,
de 2003, vão à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia; os de nºs 11 e 12, de 2003, vão
às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, e de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pela Srª 1ª Se -
cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

São li dos os se guin tes:

OF.GLPMDB nº 41/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu-
i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 42, de 25-6-2002, que “dis põe so -
bre a es tru tu ra ção da Car re i ra de Inte li gên cia, a re mu-
ne ra ção dos in te gran tes do Qu a dro de Pes so al da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
Se na do ra Íris de Ara ú jo

Su plen tes
Se na dor Val mir Ama ral
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 42/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 44, de
25-6-2002, que “dis põe so bre a in clu são dos car gos
da Co mis são Exe cu ti va do Pla no de La vou ra Ca ca u e-
i ra – CEPLAC no Pla no de Clas si fi ca ção de Car gos,
ins ti tu í do pela Lei nº 5.645, de 10 de de zem bro de
1970”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na do ra Íris de Ara ú jo
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

Su plen tes

Se na dor Amir Lan do
Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB
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OF.GLPMDB nº 43/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 45, de
25-6-2002, que “al te ra a lei nº 9.650, de 27 de maio de 
1998, que dis põe so bre o Pla no de Car re i ra dos Ser -
vi do res do Ban co Cen tral do Bra sil, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Titulares

Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Val dir Ra upp

Su plen tes

Se na dor Mão San ta
Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor Val mir Ama ral
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB

OF GLPMDB nº 44 /200

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 46, de
25-6-2002, que dis põe so bre a re es tru tu ra ção da Car -
re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal, que pas sa a de -
no mi nar-se Car re i ra Au di to ria da Re ce i ta Fe de ral –
ARF, e so bre a or ga ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fis-
cal da Pre vi dên cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria Fis -
cal do Tra ba lho, e dá ou tras pro vi dên ci as, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Mão San ta
Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Sér gio Ca bral

Su plen tes

Se na dor Val mir Ama ral
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na do ra Íris de Ara ú jo
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 45/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri on nen te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 52, de 4-7-2002, 
que Dis põe so bre a cri a ção da Car re i ra de Su per vi-
são do Sis te ma de Sa ú de, e dá ou tras pro vi dên ci as:
fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Amir La u do
Se na dor Sér gio Ca bral
Se na dor Ga ri bal di Alves

Su plen tes
Se na dor Ney Su as su ma
Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Val mir Ama ral
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 46/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 53, de
11-7-2002, que Dis põe so bre a cri a ção de car gos de
Gu ar da de Po lí cia Fe de ral e de Ana lis ta de Infor ma-
ções Po li ci a is no Qu a dro de Pes so al do De par ta men-
to de Po lí cia Fe de ral, e de Di re ção e Asses so ra men to
Su pe ri or na âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de-
ral“: fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor João Alber to
Se na dor Sér gio Ca bral
Se na dor Luiz Otá vio
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Su plen tes

Se na dor Fran cis co Mo ra es
Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Ney Su as su ma
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 47/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 39, de
14-6-2002, que “Alte ra a Lei nº 9.615, de 24 de mar ço
de 1993, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre o des por to
e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Amir La u do
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Pe dro Si mon

Su plen tes

Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Fran cis co Mo ra es
Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 48/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que
in te gra rão a 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 51, de
4-7-2002, que “Dis põe so bre a cri a ção de car gos
de Gu ar da de Po lí cia Fe de ral e de Ana lis ta de
Infor ma ções Po li ci a is no Qu a dro de Pes so al do
De par ta men to de Po lí cia Fe de ral, e de Di re ção e
Asses so ra men to Su pe ri or na âm bi to da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral“, fi can do a mes ma as sim
cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Sér gio Ca bral

Su plen tes

Se na dor Ga ri bal di Alves
Se na dor Íris de Ara ú jo
Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 49/2003

 Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 97, de 27-12-2002, que “al te ra o art. 
26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de
2001, que es ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in cen ti-
var a re du ção da pre sen ça do se tor pú bli co es ta du al na
ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi -
can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor Ney Su as su na

Su plen tes

Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Sér gio Ca bral
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 52 /2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 91, de 23-12-2002, que “al te ra a Lei nº
6.360, de 23 de se tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi -
gi lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos as dro gas, os in su-
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mos far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e
ou tros pro du tos”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

Su plen tes

Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Mão San ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 053/2003 

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 100, de
30-12-2002, que “Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem bro de 1991,
e 10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do so bre a
ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo gia
da in for ma ção, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor Hé lio Cos ta

Su plen tes

Se na dor Amir Lan do
Se na dor Mão San ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 55/2003 

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB,
em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que
in te gra rão a 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 101,
de 30-12-2002, que “Dis põe so bre a con tri bu i ção
para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al e de For -
ma ção do Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co –
PIS/PASEP, e da con tri bu i ção para a Se gu ri da de

So ci al – COFINS, de vi das pe las so ci e da des co o-
pe ra ti vas em ge ral”, fi can do a mes ma as sim cons -
ti tu í da:

Ti tu la res

Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Pe dro Si mon

Su plen tes

Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Luiz Otá vio
Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 56 /2003 

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu-
i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 94, de 26-12-2002, que “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 e dá nova re da ção ao art. 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995”, fi can do a mes ma as -
sim cons ti tu í da:

 Ti tu la res

Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor José Ma ra nhão

Su plen tes

Se na dor Ney Su as su na
Se na do ra Íris de Ara ú jo
Se na dor Alber to Sil va
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 57/2003 

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, co mu ni co a Vos sa

Excelên cia a in di ca ção dos mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra-
rão a 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 95, de 26-12-2002, que
“dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de ou -
tu bro de 1979, que dis põe so bre o se gu ro de cré di to à
ex por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da:
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Ti tu la res
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Sér gio Ca bral
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

Su plen tes
Se na dor Pe dro Si mon
Se na dor Amir Lan do
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 60/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu-
i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 103, de 1º-1-2003, que “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”, fi can do a mes ma
as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Alber to Sil va

Su plen tes
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Sér gio Ca bral Fi lho
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 61/2003

Bra sí lia, em 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 104, de 9-1-2003, que “Re vo ga o
art. 374 da Lei nº 10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002 – Có -
di go Ci vil”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

       Ti tu la res
     Se na dor Amir Lan do
     Se na dor Sér gio Ca bral
     Se na dor Pe dro Si mon

       Su plen tes
     Se na dor Hé lio Cos ta
     Se na dor José Ma ra nhão
     Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 63/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 57, de 7-8-2002, que au to ri za a
Cen tra is Elé tri cas Bra si le i ras S/A – ELETROBRÁS, e a
União a ad qui ri rem ações da Com pa nhia Ener gé ti ca de
Go iás – CELG – para efe i to de in clu são no Pro gra ma Na -
ci o nal de De ses ta ti za ção – PND, e dá ou tras pro vi dên ci-
as”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

        Ti tu la res
     Se na dor Ra mez Te bet
     Se na dor Re nan Ca lhe i ros
     Se na do ra Íris de Ara ú jo
     Se na dor Luiz Otá vio

        Su plen tes
     Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
     Se na dor Val dir Ra upp
     Se na dor João Alber to Sou za
     Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 64/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu-
i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 106, de 22-01-2003, que “Au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil –
APEX – Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de
12 de abril de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a
mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
     Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho
     Se na dor Hé lio Cos ta
     Se na dor Val mir Ama ral

Su plen tes

     Se na dor Amir La u do
     Se na dor Mão San ta
     Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.
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OF.GLPMDB nº 65 /2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 59, de
15-8-2002, que “dis põe so bre a uti li za ção das fon -
tes dos re cur sos exis ten tes no Te sou ro Na ci o nal no
en cer ra men to do exer cí cio fi nan ce i ro de 2001, e dá
ou tras pro vi dên ci as”, fi can do a mes ma as sim cons -
ti tu í da;

Ti tu la res
Se na dor João Alber to Sou za
Se na dor Amir Lan do
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

Su plen tes
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Se na dor Ra mez Te bet
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF. GLPMDB nº 66/2003

 Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te-
gra rão a 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 107, de
10-2-2003, que “Alte ra dis po si ti vos das Leis nºs
10.637, de 30 de de zem bro de 2002, e 9.317, de 5 de
de zem bro de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as, fi can do
a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Ney Su as su na
Se na dor Íris Ara ú jo
Se na dor Re nan Ca lhe i ros

Su plen tes
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

OF.GLPMDB nº 67/2003

Bra sí lia, 26 de fe ve re i ro 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 mem bros do PMDB, em subs ti tu i-
ção aos an te ri or men te in di ca dos, que in te gra rão a 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 61, de 16-8-2002, que “dis põe so-
bre a as sun ção, pela União, de res pon sa bi li da des ci vis
pe ran te ter ce i ros no caso de aten ta dos ter ro ris tas ou
atos de guer ra con tra ae ro na ves de em pre sas aé re as
bra si le i ras”, fi can do a mes ma as sim cons ti tu í da:

Ti tu la res
Se na dor Gil ber to Mes tri nho
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
Se na dor José Ma ra nhão
Se na dor Luiz Otá vio

Su plen tes
Se na dor Val dir Ra upp
Se na dor Sér gio Ca bral
Se na dor Mão San ta
Se na dor Hé lio Cos ta
Se na dor Re nan Ca lhe i ros, Lí der do PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pela Srª 1ª
Se cre tá ria em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

É lido o se guin te:

Pre si–2003/ 0721

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2003

Se nhor Pre si den te,
Re por to-me à Lei Com ple men tar 101/00, de 4

de maio de 2000, que de ter mi na, em seu art. 9º, pa rá-
gra fo 5º, que este Ban co Cen tral, no pra zo de no ven ta
dias após o en cer ra men to de cada se mes tre apre-
sen te, “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 “.

2. No sen ti do de dar cum pri men to ao dis po si ti vo
le gal men ci o na do e con si de ran do o dis pos to no art.
46 da Re so lu ção I, de 2001, do Con gres so Na ci o nal,
co lo co-me à in te i ra dis po si ção para pres tar os es cla-
re ci men tos ne ces sá ri os, em data con si de ra da opor -
tu na por essa Casa.

Res pe i to sa men te, – Hen ri que de Cam pos Me -
i rel les, Pre si den te.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko)
– O ofí cio lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção e, em có pia, à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 33, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 33, de 2002, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria 77, de 2002, que al te 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 a con ces são de cré di to, 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, para aqui si ção dos tí -
tu los do Te sou ro Na ci o nal ne ces sá ri os à con tra ta-
ção de ope ra ção na for ma 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, re la ci o na da com dí vi das con tra í das com
re cur sos de ou tras fon tes; 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,
ten do

Pa re cer pro fe ri do em Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do Ro nal do Ca i a do (PFL-GO), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e à Emen da nº 13, pela re je i ção
das Emen das nºs 1 a 12 e 14 a 36, na for ma do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 33 de 2002.

Não ha ven do acor do para vo ta ção do item 1 da
pa u ta, está en cer ra da a Ordem do Dia.

As de ma is ma té ri as fi cam so bres ta das.
São os se guin tes os itens so bres ta dos:

Item 2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353,
pa rá gra fo úni co do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 3, de 2003, (apre sen ta do pela Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de

seu Pa re cer nº 70, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri bal-
di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
para o 1º (tri mes tre do ano de 2003).

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Item 3

MENSAGEM Nº 286, DE 2002
Vo ta ção Se cre ta

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 286, de 2002 (nº 797/2002, 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 João
Gu al ber to Mar ques Por to Jú ni or, 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 de Cin ga pu ra.

Item 4

MENSAGEM Nº 288, DE 2002
Vo ta ção Se cre ta

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 288, de 2002 (nº 820/2002, 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 Re na to
Luiz Ro dri gues Mar ques, 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
Ucrâ nia.

Item 5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 397, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 397, de 2001 (nº 954/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces-
são da So ci e da de Bra si le i ra 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 onda mé dia
na ci da de de Ja cu tin ga, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2002, da Co-
mis são Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Item 6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 373, de 2002 (nº 1.342/2001, na Câ -
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ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ti ra den tes Ltda. para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Iran du ba, Esta do do Ama zo nas, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.174, 2002, da Co mis-
são de  Edu ca ção, Re la to ra: Se na do ra Ma ri na Sil va.

Item 7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 433, de 2002 (nº 1.645/2002, 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 Uni ver so 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 Gon ça lo, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do.

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.235, de 2002, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ge ral do Cân di do.

Item 8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 434, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 434, de 2002, que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Ce su mar para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra na ci da de de Ma rin gá (PR), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Oli vir
Ga bar do.

Item 9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 436, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
con ces são da Fun da ção Pa dre Pe lá gio – Rá dio Xa-
van tes de Ipa me ri 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 Ipa me ri,
Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.068, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Item 10

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 438, de 2002, que ou tor ga per mis são

à Fun da ção Rá dio Edu ca ti va de Ipo rá para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra na ci da de de Ipo rá
(GO) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.069, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ma u ro Mi ran da.

Item 11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 456, de 2002 (nº 1.630/2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu ca ti vas para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.149, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Item 12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 457, de 2002 (nº 1.650/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Edu ca ti va Sin to nia Cul tu ral para exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Ara xá, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.236, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

Item 13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 475, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 475, de 2002 (nº 1.497/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces-
são da Fun da ção Expan são Cul tu ral 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 Ma nhu a çu, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.327, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

Item 14

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 501, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 501, de 2002 (nº 1.175/2001, na Câ -
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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 e Te le vi são Edu ca ti va
de Uber lân dia para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Uber lân dia, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.240, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to.

Item 15

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 503, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 503, de 2002 (nº 1.313/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Rá dio e TV Edu ca ti va e Cul tu-
ral de Vi ço sa – Fra te vi para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são de sons e ima gens na ci da de de Vi ço sa, Esta -
do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.261, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Na bor
Jú ni or.

Item 16

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 507, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 507, de 2002 (nº 1.392/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Pre ve para exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ba u-
ru, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.242, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.

Item 17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 553, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 553, de 2002 (nº 1.921/2002, 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 Nos sa Se nho ra Apa re ci da
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 Bom Des pa cho,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.251, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

Item 18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 578, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 578, de 2002 (nº 1.563/2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção de Assis tên cia e Edu ca ção –
FAESA para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons 
e ima gens na ci da de de Co la ti na, Esta do do Espí ri to
San to, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.291, de 2002, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ri car do San -
tos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Item 19:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 1999

Pro je to de Re so lu ção nº 60, de 1999, de au to ria
do Se na dor Alva ro Dias, que al te ra a Re so lu ção nº
78, de 1998, que “dis põe so bre as ope ra ções de cré -
di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral, dos Mu ni cí pi os e de suas res pec ti vas au tar qui as e 
fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li -
mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”.

A Pre si dên cia, nos ter mos do art. 334, in ci so I,
do Re gi men to Inter no e do Pa re cer nº 7, de 2003, da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, de cla ra pre ju di-
ca do o Pro je to de Re so lu ção nº 60, de 1999.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta,
pela Li de ran ça do PMDB, por vin te mi nu tos, para co -
mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art.
14, in ci so II, alí nea b, do Re gi men to Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro abor dar, nes tes vin te mi nu tos
des ti na dos à Li de ran ça do PMDB, um as sun to que
vem tra zen do a ma i or pre o cu pa ção ao meu Esta do
de Mi nas Ge ra is, a seu povo e, en ten do, a vá ri os
Esta dos da Fe de ra ção. Tra ta-se do pac to fe de ra ti vo.

No mo men to em que ele pre ju di ca os Esta dos
da Fe de ra ção, leva-nos a uma si tu a ção ab so lu ta men-
te pe ri go sa, por que, Srª Pre si den te, se não con se-
guir mos sal var os mu i tos Esta dos bra si le i ros que es -
tão em di fi cul da de, não po de re mos aju dar a União,
que é uma só.

Há três se ma nas, no iní cio das ati vi da des do
Con gres so Na ci o nal e do Se na do da Re pú bli ca, en -
ca mi nhei ao Mi nis tro Antô nio Pa loc ci um re que ri men-
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to so li ci tan do que o Mi nis té rio da Fa zen da con si de-
ras se a pos si bi li da de de re ver os ter mos da mul ta
apli ca da ao Esta do de Mi nas Ge ra is, no va lor de R$
36 mi lhões, com pa ga men tos men sa is de R$ 6 mi-
lhões, a co me çar no mês an te ri or.

Por que fi ze mos essa so li ci ta ção ao Mi nis tro,
que, uma se ma na de po is, foi tam bém en ca mi nha da a
S. Exª e até ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
pelo Go ver na dor Aé cio Ne ves? Por que Mi nas Ge ra is
está, nes te mo men to, sem con di ções de pa gar, prin -
ci pal men te uma mul ta que já é con se qüên cia de uma
si tu a ção que vem se en ro lan do há mu i tos anos e le-
van do o nos so Esta do a uma con di ção que, pra ti ca-
men te, im pe de o nos so Go ver no de exer ci tar até
mes mo o mi ni mum mi ni mo rum da ad mi nis tra ção.

Esta mos pa gan do uma dí vi da con tra í da du ran te
mu i tos e mu i tos anos, no va lor de R$ 130 mi-
lhões/mês. Ou seja, to dos os me ses, o Go ver no de
Mi nas Ge ra is tem de pa gar R$ 130 mi lhões ao Go ver-
no Fe de ral. A mul ta foi apli ca da por que, na ver da de,
num de ter mi na do pe río do do Go ver no Ita mar Fran co,
Mi nas Ge ra is não teve con di ções de pa gar a dí vi da,
mu i to em bo ra te nha qui ta do to das as suas obri ga-
ções com re la ção a ela. Mas por não ter pa ga do num
de ter mi na do mo men to, foi apli ca da essa mul ta.

E por que o Go ver no, à épo ca, não con se guiu
cum prir as suas obri ga ções? Por que, para con se guir
isso, ele te ria, para es tar ri go ro sa men te den tro da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, que ven der duas das
mais im por tan tes em pre sas do nos so Esta do, que fo -
ram fe i tas com o di nhe i ro do povo e têm que ser res -
guar da das por que são do povo: a Ce mig  Com pa nhia
Ener gé ti ca de Mi nas Ge ra is  e a Co pa sa  Com pa nhia
de Sa ne a men to de Mi nas Ge ra is. Como o Go ver na-
dor Ita mar Fran co não ace i tou a im po si ção de ven der
es sas duas em pre sas tão im por tan tes para a eco no-
mia de Mi nas Ge ra is, S. Exª re ce beu uma mul ta equi -
va len te a R$ 36 mi lhões, e o Go ver no do Esta do hoje
tem de pa gar.

Ora, a nos sa so li ci ta ção ao Mi nis tro foi fe i ta até
usan do re cur sos da Re so lu ção nº 45, as si na da pelo Se -
na do da Re pú bli ca, em mar ço de 1998, que au to ri zou a
ro la gem da dí vi da do Esta do de Mi nas Ge ra is. A Re so-
lu ção nº 45, no seu art. 4º, es ta be le ce o se guin te:

Art. 4º Ha ven do a apu ra ção de sal dos
nas re a li za ções e uti li za ções dos re cur sos
con for me pre vi são do art. 2º, os mes mos
se rão obri ga to ri a men te uti li za dos para
amor ti za ção do prin ci pal do re fi nan ci a men to
con ce di do pela União ao Esta do de Mi nas
Ge ra is.

Ou seja, se des co brís se mos, como des co bri-
mos even tu al men te, que tí nha mos fe i to pa ga men tos
a mais do que de vía mos – como foi o caso da li qui da-
ção da Mi nas Ca i xa, quan do tí nha mos que pa gar R$
1,3 bi lhão e, se pa gás se mos à vis ta, tí nha mos con di-
ções de ter um des con to de 50%, mas não usa mos
essa cláu su la do des con to –, ain da as sim, só po de-
ría mos aba ter no prin ci pal da dí vi da. Então, pe di mos,
evi den te men te, que essa mul ta tam bém fos se adi ci o-
na da aos mi lhões que já se so mam à dí vi da de Mi nas
Ge ra is.

E por que es ta mos fa zen do isso, Sr. Pre si den te?
Por que en ten de mos que o Go ver no do Pre si den te
Lula, tão bem-in ten ci o na do, com apo io po pu lar, que
cer ta men te vai con se guir acer tar as fi nan ças do Bra -
sil e co lo car o País nos tri lhos no va men te, em um de -
ter mi na do mo men to, re dis cu ti rá a ques tão da dí vi da
dos Esta dos.

O Esta do de Mi nas Ge ra is é um exem plo tí pi co.
Está va mos com uma dí vi da que vi nha se so man do há 
anos, du ran te vá ri os go ver nos, e, quan do che ga mos
a 1998, mais pre ci sa men te mar ço da que le ano, foi as -
si na do o acor do da dí vi da dos Esta dos, não ape nas
de Mi nas Ge ra is, mas tam bém do Espí ri to San to, de
São Pa u lo, da Ba hia, do Rio Gran de do Nor te, etc. Os
con tra tos fo ram fe i tos com uma exi gên cia do Go ver no
Fe de ral de en tão, uma im po si ção ta ma nha que pra ti-
ca men te in vi a bi li zou vá ri os Esta dos, e Mi nas Ge ra is
foi um de les.

Sr. Pre si den te, é um ab sur do Mi nas Ge ra is pa gar
7,5% de ju ros ao ano; ou tros Esta dos – e vou ci tar aqui
o Espí ri to San to, o Rio Gran de do Nor te e a Ba hia – pa -
gam 6%; São Pa u lo, 6,5%. Qu an do per gun to por que
ra zão Mi nas Ge ra is paga 7,5% e ou tros Esta dos pa-
gam 6% ou 6,5%, res pon dem-me que é por que o meu
Esta do, à épo ca, não ti nha di nhe i ro em ca i xa para dar
uma en tra da de 20% no aba ti men to da dí vi da.

No en tan to, en tra mos com os Ban cos de Mi nas
Ge ra is – o Bem ge, o Cre di re al -, com a Ce a sa, com
em pre sas im por tan tes de Mi nas Ge ra is, que fa zi am o
to tal de qua se R$5 bi lhões. Como a dí vi da era de
R$15 bi lhões, aba te ram os R$5 bi lhões da ven da dos
ban cos e das em pre sas, e fi ca mos de ven do R$10 bi -
lhões.

Pois ve jam V. Exªs. o que, la men ta vel men te,
acon te ceu. Em mar ço de 1998, quan do aqui, nes ta
Casa, foi apro va da a Re so lu ção nº 45, a dí vi da era de
R$15 bi lhões e hoje ela está em R$31 bi lhões. Não
exis te, Srªs. e Srs. Se na do res, ne nhum lu gar no mun -
do onde se con si ga acor do des sa or dem: em cin co
anos, 100% de lu cro so bre um di nhe i ro que é do povo.
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Te nho aqui es tu dos de téc ni cos da Se cre ta ria
da Fa zen da de Mi nas Ge ra is que pro vam que, sem o
acor do, a dí vi da es ta du al te ria sido paga com pres ta-
ções me no res e hoje te ría mos fe i to uma eco no mia
de, no mí ni mo, dois bi lhões de re a is. Ora, não es ta-
mos pe din do que o Go ver no per doe a dí vi da. Enten -
de mos até que, nes te mo men to, para se es ta be le cer
a na tu ra li da de, a nor ma li da de das re la ções co mer ci a-
is do Bra sil, in ter na ci o na is e na ci o na is, o su pe rá vit
pri má rio é im por tan te, e a dí vi da dos Esta dos está
con tri bu in do para as se gu rar esse su pe rá vit pri má rio
em qua se 1 bi lhão de re a is/mês. Enten de mos, po rém,
que exis tem er ros téc ni cos, Sr. Pre si den te, tan to no
con tra to as si na do em 1998, quan to nas Re so lu ções
nºs 44 e 45 do Se na do.

Essas duas Re so lu ções, a 44 e a 45, de 1998,
são cla ras: di zem que o Esta do tem que pro var que
está em con di ções de pa gar a dí vi da. Acon te ce que o
Esta do não es ta va em con di ções, não po dia as su mir
esse com pro mis so. De acor do com o que foi es ta be le-
ci do 13% de toda a ar re ca da ção, de toda a re ce i ta do
Esta do de Mi nas Ge ra is, ti nham que ser de di ca dos ao 
pa ga men to da dí vi da. É isso re pre sen ta os 130 mi -
lhões hoje, por que no pró xi mo mês se rão 140, e, no
fim do ano, mu i to mais. Esse pa ga men to está in vi a bi li-
zan do o Go ver no de Mi nas Ge ra is – im pe diu que o
Go ver na dor Ita mar Fran co, nos úl ti mos qua tro anos,
pu des se tra zer mais pro gres so do que trou xe a todo o
Esta do e po de rá in vi a bi li zar o Go ver no de Aé cio Ne-
ves.

Sr. Pre si den te, 13% so bre a re ce i ta de um Esta -
do de di ca dos ao pa ga men to de uma dí vi da é ex ces si-
vo. E quan do per gun to como é que se che gou a esse
nú me ro, nin guém sabe in for mar. O que me di zem é
que foi uma de ci são to ma da em con jun to e que foi
apro va da no ple ná rio do Se na do. Como o Esta do de
Mi nas não teve con di ções de cum prir o pa ga men to
dos 13%, o que acon te ceu? Cada vez que um Esta do
não con se guia cum prir os 13% a di fe ren ça de 5, 6 ou
7 para 13% era acres cen ta da ao es to que da dí vi da,
ra zão pela qual ela vai su bin do de 15 para 16, para
17, para 20, para 30 bi lhões.

No pri me i ro ano – 1998 – do com pro mis so as su-
mi do pelo con tra to e pela Re so lu ção nº 45 do Se na-
do, o Esta do de Mi nas Ge ra is não pa gou ab so lu ta-
men te nada. O acor do foi fir ma do em mar ço de 1998
e até ja ne i ro o Go ver no Fe de ral não co brou nada de
Mi nas Ge ra is. Qu an do, po rém, no dia 1º de ja ne i ro,
as su miu um novo Go ver na dor, que era o Go ver na dor
Ita mar Fran co, no dia se guin te, o Go ver no do Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so apre sen tou a con -
ta. Na que le mo men to, já en tra mos de ven do a mais,

um bi lhão – um bi lhão a mais, de mar ço até ja ne i ro,
sim ples men te por que ig no ra mos o pa ga men to da dí -
vi da até co me çar o novo Go ver no. Isso, Sr. Pre si den-
te, é ina ce i tá vel, é inad mis sí vel.

O Se na dor José Alen car, ao che gar ao Se na do
da Re pú bli ca em ja ne i ro de 1999, fez uma Pro pos ta
que le vou o nº 39. É o Pro je to nº 39 des ta Casa que
pro põe a re du ção des se com pro me ti men to de 13
para 5%. Esse pro je to, la men ta vel men te, foi ar qui va-
do no fi nal do ano pas sa do e por uma ra zão téc ni ca:
sob a ar gu men ta ção de que o art. 35 da Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal não per mi te a re ne go ci a ção das
dí vi das es ta du a is.

Te mos uma pro pos ta a fa zer, que o art. 35 da Lei 
de Res pon sa bi li da de Fis cal abra esse pre ce den te –
tem po rá rio que seja – para que os Esta dos pos sam
cor ri gir as in jus ti ças que fo ram pra ti ca das no con tra to
e nas re so lu ções que fo ram as si na das nes ta Casa.

A pri me i ra de las – e nes te caso não es tou fa lan-
do ape nas em nome do meu povo de Mi nas Ge ra is,
falo em nome do povo de São Pa u lo, do Espí ri to San -
to, da Ba hia, do Rio Gran de do Nor te e de to dos os
Esta dos que, for ço sa men te, ti ve ram que as si nar esse 
com pro mis so com o Go ver no pas sa do -: não se pode
des con tar dos di nhe i ros que são man da dos para Mi -
nas Ge ra is por que, Srªs.e Srs. Se na do res, esse com -
pro mis so foi fir ma do por im po si ção do Go ver no, ele
não foi ne go ci a do, ele foi im pos to aos Esta dos na que-
la épo ca. Por essa ra zão é que ele tem fa lhas, fa lhas
gros se i ras. Como é que se pode ti rar, do di nhe i ro da
sa ú de que é man da do para Mi nas Ge ra is, 13% para
pa gar a dí vi da fe de ral? Como é que se pode ti rar, do
di nhe i ro da edu ca ção, 13% para pa gar a dí vi da jun to
ao Go ver no Fe de ral? Isso é in cons ti tu ci o nal, Srª. Pre -
si den te. Esse erro tem que ser re vis to.

Vi aqui, há pou cos dias, o Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros de fen der essa po si ção, por que S. Exª. tem,
ri go ro sa men te, o mes mo pro ble ma no seu Esta do.
Qu e ro fa zer um ape lo a to dos os meus com pa nhe i ros,
prin ci pal men te os dos Esta dos da Ba hia, Espí ri to
San to, Rio Gran de do Nor te, Rio de Ja ne i ro, São Pa u-
lo e to dos os Esta dos que se com pro me te ram aqui
com esse acor do que não foi, na re a li da de, um acor do
– foi um da que les acer tos em que um en tra com o
pes co ço e o ou tro com o cu te lo; foi as sim que acon te-
ceu.

O Pre si den te Lula, com a pre o cu pa ção so ci al
que tem, sabe o quan to pesa para o Go ver no de Mi -
nas Ge ra is e para o nos so jo vem Go ver na dor, que ini -
cia o seu man da to, o pa ga men to de R$130 mi lhões
todo dia 10 de cada mês. Há mo men tos, Srª Pre si den-
te, em Mi nas Ge ra is não sa be mos se co lo ca mos me -
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di ca men to nos hos pi ta is, se man da mos quen ti nhas
para os pre si diá ri os, se aju da mos as es co las do in te-
ri or, se pa ga mos os sa lá ri os dos nos sos ser vi do res
ou se sim ples men te man da mos o di nhe i ro de vol ta
para Bra sí lia.

Qu an do vejo o di nhe i ro da sa ú de, da edu ca ção
sen do de vol vi dos nes sa mar gem de 13%, digo que o
erro é téc ni co, e esse erro pre ci sa ser cor ri gi do. Por
essa ra zão, es tou apre sen tan do, aqui no ple ná rio do
Se na do, a pro pos ta de re ver mos o art. 35 da Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, por que só as sim va mos
con se guir ajus tar as de man das dos Esta dos de uma
ma ne i ra ace i tá vel e que não pese para o Go ver no Fe -
de ral.

Na me di da em que es ta mos con tri bu in do com 1
bi lhão/mês, va mos con tri bu ir com um pou qui nho me -
nos, mas per mi tir que os Esta dos, no ta da men te
aque les que têm ma i or di fi cul da de fi nan ce i ra, pos sam
li dar com essa cri se, que não foi pro du zi da pelo Esta -
do de Mi nas Ge ra is, pelo Rio de Ja ne i ro, pelo Espí ri to
San to ou por São Pa u lo, mas que vem de mu i tos
anos; uma cri se na ci o nal, que che ga a um pon to tão
dra má ti co que faz da ele i ção do Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va uma acla ma ção na ci o nal, um de se jo
po pu lar, ten do em vis ta a es pe ran ça que se cri ou em
tor no da sua can di da tu ra.

Ve nho tra zer o ape lo dos meus con ter râ ne os, do 
povo de Mi nas Ge ra is. Cons ti tu ci o nal men te, é de ver
do Se na dor fa zer a de fe sa do Esta do. Ao fazê-lo, es -
tou de fen den do as cé lu las do Esta do, dos Mu ni cí pi os,
o que cons ti tui par te da mi nha pro pos ta, quan do me
can di da tei ao Se na do da Re pú bli ca: de fen der o mu ni-
ci pa lis mo, de fen der o meu Esta do e o mu ni ci pa lis mo
na ci o nal em to dos os ní ve is, em to dos os Mu ni cí pi os
do Bra sil.

Enquan to não pu der mos aju dar to das as ci da-
des que se en con tram em di fi cul da de, os di ver sos
Esta dos que pas sam por uma cri se sem pre ce den te
na his tó ria des te País, não es ta re mos se gu ros de
que, jun tos, po de re mos aju dar a União, po de re mos
aju dar o Pre si den te da Re pú bli ca, com toda a sua boa 
in ten ção, a le var o País para onde to dos es pe ra mos:
ao pro gres so, à es ta bi li da de e, cer ta men te, à ple ni tu-
de do tra ba lho, à ple ni tu de do em pre go, à sa ú de e à
edu ca ção. Tudo isso, Srª Pre si den te, co me ça com a
pro pos ta ini ci al, não de per dão, de uma mul ta apli ca-
da pelo não pa ga men to de uma dí vi da in jus ta, mas
uma pro pos ta de cen te, uma pro pos ta de se fa zer,
com a mul ta que se apli cou a Mi nas Ge ra is, o mes mo
que o go ver no fa ria se ti vés se mos di nhe i ro a re ce ber
do go ver no: des ti ná-lo ao es to que da dí vi da.

Te nho cer te za de que, des sa for ma, es ta rei con -
tri bu in do para que o meu Esta do, Mi nas Ge ra is, pos -
sa su pe rar ime di a ta men te a cri se, que vem di fi cul tan-
do, de uma for ma tão evi den te, os pri me i ros pas sos
do nos so Go ver na dor Aé cio Ne ves, ex-Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, neto do nos so que ri do e sa u-
do so Tan cre do Ne ves, que tem um fu tu ro tão bo ni to e
tão pro mis sor.

Por es sas ra zões, Srª Pre si den te, pela li de ran ça
do PMDB, so li ci tei ao nos so Lí der, Re nan Ca lhe i ros,
que me per mi tis se, des ta tri bu na, ma ni fes tar a po si-
ção do PMDB de Mi nas Ge ra is. Te nho cer te za de que
será aco lhi da pelo PMDB na ci o nal e por to dos os
Esta dos, prin ci pal men te por aque les que es tão, nes te
mo men to, lu tan do para en con trar um ca mi nho, a fim
de que pos sam pa gar, com jus ti ça, uma dí vi da in jus ta
que lhes foi im pos ta pelo Go ver no an te ri or.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta, a
Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá-
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Pa u lo Paim, 1º Vice-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 pela Sra.
Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
pela li de ran ça do Blo co de apo io ao Go ver no, por 20 
mi nu tos.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Srª Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te, que ro re gis-
trar, des ta tri bu na, a pre sen ça no tá vel das mu lhe res,
prin ci pal men te na Pre si dên cia da Casa – es pe ro que
não seja ape nas pela pro xi mi da de do dia 08 de mar -
ço. Pelo que te nho ob ser va do na es tréia das Se na do-
ras, nes ta Casa, com cer te za não é ape nas por isso.

Pedi li cen ça para fa lar pelo Blo co, mas eu gos ta-
ria de abor dar uma ques tão que tem sido atu al men te
ob je to de pre o cu pa ção, in clu si ve do nos so Pre si den te
da Re pú bli ca: a for ma como se apre sen tam as nos -
sas agên ci as.

Eu gos ta ria de gas tar ape nas um pou qui nho de
ener gia para ten tar co lo car um pon to fi nal numa si tu a-
ção que ocor reu on tem, aqui, no Par la men to, du ran te
uma in ter ven ção mi nha – aliás, mu i to bem fun da men-
ta da e com da dos con cre tos do quan to a ati vi da de mi -
ne ral do nos so Esta do, in clu si ve com o va lor das ex -
por ta ções, con tri bui para a ba lan ça co mer ci al. Fa lei a
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res pe i to do re que ri men to para a for ma ção de uma
sub co mis são tem po rá ria. Inclu si ve con ver sei so bre o
as sun to, e pro pu se mos um es tu do da le gis la ção da
com pen sa ção fi nan ce i ra so bre a ex tra ção mi ne ral.
Le gis la ção essa que, a nos so ver, está de fa sa da e
não cum pre com as ex pec ta ti vas dos Esta dos, que
de têm mi nas e re cur sos na tu ra is ab so lu ta men te fi ni-
tos, que, um dia, aca ba rão; por isso, pre ci sam ser
com pen sa dos, por in ter mé dio da ex plo ra ção des ses
re cur sos. Cre io que essa é uma im por tan te ati vi da de,
mas é ne ces sá rio que se re a li ze o de ba te.

Faço essa ex po si ção para ex pli car às Srªs e aos 
Srs. Se na do res que exis te uma gran de luta no meu
Esta do pelo fato de a Com pa nhia Vale do Rio Doce
ter de ci di do fa zer o pólo si de rúr gi co no Ma ra nhão, e
não no Esta do do Pará, onde exis te a mina. 

Estou fa zen do uma pro pos ta con cre ta para, in -
clu si ve, con tri bu ir, por que não va mos pre ci sar la men-
tar com a com pa nhia se ti ver mos uma com pen sa ção
fi nan ce i ra que re al men te pos sa pa gar aqui lo que é de 
gran de va lor, que é o solo. Por isso, ao lon go dos úl ti-
mos anos, fiz uma crí ti ca ao com por ta men to do
ex-Go ver na dor, como tam bém do atu al, que, à épo ca,
era Se cre tá rio do ex-Go ver na dor, e fui cri ti ca da por
isso.

Qu e ro di zer, com toda a tran qüi li da de – por que,
aqui, es ta mos numa Casa de mo crá ti ca –, que res pe i-
to V. Exªs e não me in ti mi da rei. Con ti nu a rei fa zen do
crí ti cas.

Aliás, fi quei fe liz em ver que um Par la men tar do
PSDB do Pará, o De pu ta do Nil son Pin to de Oli ve i ra,
tam bém ques ti o nou o pro ce di men to do Go ver no do
Esta do, ao lon go dos anos, que in cen ti vou esse mo -
de lo de de sen vol vi men to e que cri ou in cen ti vos fis ca-
is.

Por tan to, que ro de i xar cla ro que quem pen sa e
quem so nha que irá me in ti mi dar é me lhor acor dar do
so nho. Não me in ti mi da rei.

No en tan to, mais do que fa zer qual quer crí ti ca,
es tou aqui pro pon do sa í das para essa si tu a ção. Isso
é que é im por tan te. Cre io que a Co mis são pode ser
mu i to ágil nes sa ques tão.

É na tu ral que quem foi ele i to como Se na dor do
Go ver na dor de fen da o Go ver na dor; como fui ele i ta
como Se na do ra do povo, de fen de rei o povo do Pará
sem pre, com cer te za; e sem pre pas sa rei ao povo as
in for ma ções so bre quem mu dou de pro ce di men to. Se 
o go ver no do Esta do ti ver mu da do, óti mo; afi nal de
con tas, an tes tar de do que nun ca!

Para não gas tar mos mu i ta ener gia nes sa ques -
tão, por que cre io que o fun da men tal é a sub co mis são,

que ro fa lar so bre as agên ci as. Mi nha as ses so ria está
fa zen do um es tu do para que pos sa mos nos pro nun ci-
ar a esse res pe i to.

Esta mos to dos pre o cu pa dos e cor ro bo ra mos a
afir ma ção do nos so Pre si den te, que está que ren do
en con trar uma ma ne i ra me lhor para o fun ci o na men to
des sas agên ci as.

As agên ci as re gu la do ras, na ver da de, são, na
sua es sên cia, au tar qui as e, em al guns ca sos de fi ni-
dos por lei, au tar qui as es pe ci a is, vol ta das a per mi tir o
exer cí cio de ati vi da des re gu la tó ri as es sen ci a is à pro -
te ção dos in te res ses dos usuá ri os dos ser vi ços pri va-
ti za dos. Ve jam bem: ati vi da des re gu la tó ri as es sen ci a-
is à pro te ção dos in te res ses dos usuá ri os de ser vi ços
pri va ti za dos ou para re gu la ção e fis ca li za ção de ati vi-
da des eco nô mi cas.

Por que isso é im por tan te?
Srª Pre si den te, apre sen ta mos um re que ri men to

jun to à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le pro pon-
do a fis ca li za ção de de ter mi na da em pre sa, aliás, já
pri va ti za da. Então, para V. Exªs pos sam ter uma idéia, 
as Cen tra is Elé tri cas do Pará foi pri va ti za da em 1998,
ten do o Gru po Rede como o seu ma i or aci o nis ta. Ini ci-
al men te, a pri va ti za ção ha via sido ava li a da em R$804 
mi lhões. No en tan to, hou ve uma re vi são e esse va lor
pas sou para R$520 mi lhões – R$450 mi lhões foi para
o Gru po Rede. Para que o Gru po Rede pu des se com -
prar a Cel pa, ele pa gou ape nas 50% do va lor da com -
pra e fi nan ci ou os ou tros 50% em dez anos jun to ao
BNDES, com ju ros sub si di a dos. Aliás, não foi so bre o
to tal de R$450 mi lhões, por que R$70 mi lhões, des ses
R$450 mi lhões, é re fe ren te à par te das ações re pas-
sa das para a Te le bras. A Te le bras, hoje, tem 34% das
ações da Cel pa, do Gru po Rede. Mas, es tra nha men-
te, num acor do fe i to pe los aci o nis tas, a Te le bras, que
tem 34% das ações do Gru po Rede, não par ti ci pa da
ges tão. Então, o Gru po Rede tem o con tro le to tal e ex -
clu si vo da Cel pa, ten do de sem bol sa do ape nas 27%
da qui lo que ini ci al men te dos R$804 mi lhões que ha -
via sido ava li a do a em pre sa.

Srª Pre si den te, ape nas isso, com cer te za, já é
um ver da de i ro es cân da lo!

Mas, nes ses qua tro anos, o Gru po Rede do brou
o seu fa tu ra men to bru to para R$457mi lhões; a em-
pre sa subs ti tu iu qua se dois mil em pre ga dos por tra-
ba lha do res mais ba ra tos, com di re i tos e sa lá ri os me -
no res; con tra tos com em pre sas co li ga das per mi tin do
uma ver da de i ra ci ran da de trans fe rên ci as. O Gru po
Rede fez um em prés ti mo jun to ao De uts che Bank,
opor tu ni da de em que a Ane el pro i biu que es ses va lo-
res fos sem en vi a dos ao ex te ri or, in clu si ve pro i bin do
tam bém que tal va lor pu des se ser re pas sa do para ou -
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tros gru pos – e exis te um es tu do que com pro va que
es ses va lo res fo ram re pas sa dos, in clu si ve em pre sas
como Ce mat, Cel tins e Ca i oá.

Em de zem bro de 2000, a Cel pa par ti ci pou, com
R$40 mi lhões, para a am pli a ção de ca pi tal da Rede
La je do, que pas sou de R$1.000,00 para R$184 mi -
lhões – ou tras em pre sas do Gru po tam bém par ti ci pa-
ram des se apor te de re cur sos. Então, é ne ces sá rio
es tu dar so bre como se de ram es ses pro ces sos. Cito
como exem plo o re a jus te ha vi do na ta ri fa de ener gia
elé tri ca no Esta do do Pará, sede da ma i or hi dre lé tri ca
na ci o nal do País, Tu cu ruí – in fe liz men te nem todo o
Esta do con ta com a ener gia de Tu cu ruí – que au men-
tou 87%, sen do que a in fla ção no pe río do foi de 40%.

Na ver da de, o que está acon te cen do para o
usuá rio?

O que a Ane el e as suas agên ci as es tão fa zen do
para essa pro te ção? No iní cio de mi nha fala eu co-
men tei exa ta men te o ob je ti vo de sua cri a ção, qual
seja: o exer cí cio de ati vi da des re gu la tó ri as es sen ci a is
à pro te ção dos in te res ses dos usuá ri os de ser vi ços
pri va ti za dos. Por tan to, pen so que nes te mo men to é
ne ces sá ria a nos sa con tri bu i ção para com o Pre si-
den te Lula, já que tal si tu a ção – prin ci pal men te em se
tra tan do de ener gia, um bem es sen ci al para a nos sa
po pu la ção – pre ci sa ser me lhor es tu da da sob o as-
pec to de um bom fun ci o na men to no sen ti do de de fen-
der os in te res ses dos usuá ri os, afi nal foi para tal fim
que es sas agên ci as fo ram cri a das.

Essas de nún ci as, Se na dor Del cí dio Ama ral, fo -
ram fe i tas no ano pas sa do e até ago ra não ob ti ve mos
res pos tas. Por isso, re que re mos à Co mis são de Fis -
ca li za ção e Con tro le uma fis ca li za ção para que pos -
sa mos es tu dar, in clu si ve, so lu ções e sa í das para o
pro ble ma.

Srª Pre si den te, peço a fis ca li za ção não só do
Gru po Rede, mas tam bém de ou tras em pre sas do
Gru po, prin ci pal men te da que las que, com pro va da-
men te, após es tu do de dois téc ni cos da USP, foi re a li-
za da es sas trans fe rên ci as fi nan ce i ras, essa ver da de i-
ra ci ran da em que se trans for mou os re cur sos do
usuá rio. Re fi ro-me à trans fe rên cia de re cur sos para o
ex te ri or, à re mes sa in de vi da. Esta mos pe din do a in-
ves ti ga ção des sas em pre sas e a atu a ção da pró pria
Ane el no que diz res pe i to a to dos es ses gri tan tes in dí-
ci os de ir re gu la ri da des, os qua is já fo ram in clu si ve ex -
pos tos pela im pren sa.

Srª Pre si den te, apro ve i tan do o mo men to, que ro
di zer que nós, da Re gião Ama zô ni ca te mos todo o
res pe i to por to das as Re giões do Bra sil – aliás, te nho
re pe ti do aqui que de ve mos olhar o de sen vol vi men to
des te País com o olhar da Ama zô nia – mas, es tra-

nhou-nos o fato de no Con se lho de De sen vol vi men to
Eco nô mi co e So ci al não ha ver um úni co mem bro da
nos sa Re gião. Com todo o res pe i to às pes so as que ali 
es tão e que re pre sen tam mu i to bem a so ci e da de ci vil,
mas nós não po de ría mos de i xar de pro tes tar.Aliás, já
fi ze mos isso in clu si ve por meio de car ta ao Mi nis tro
Tar so Gen ro, e te nho a cer te za de que vai ser aten di-
da – in clu si ve o Pre fe i to de Be lém já fez pro pos ta para 
au men tar o nú me ro de con se lhe i ros. Sr. Pre si den te,
nós te mos in te li gên cia e com pe tên cia para con tri bu ir
com o de sen vol vi men to do País. Hoje, quem acre di ta
que o de sen vol vi men to des te País não pas sa pela
Ama zô nia não está en ten den do o mo men to que es ta-
mos vi ven do! Na Ama zô nia há ri que zas! Como dis se
há pou co tem po, a Ama zô nia é uma ver da de i ra bi bli o-
te ca de Ale xan dria que, mu i tas ve zes, está que i man-
do sem que pos sa mos to mar co nhe ci men to de todo o
seu sa ber. Lá está o enor me po ten ci al de ri que zas, a
sa í da para mu i tos pro ble mas des te País, in clu si ve
para o seu de sen vol vi men to. A Ama zô nia pode con tri-
bu ir com a cam pa nha con tra a fome, por que te mos
ter ras agri cul tá ve is com con di ções de pro du zir ali-
men tos.

Por tan to, Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
es ta mos en ca mi nhan do, com a as si na tu ra de to dos
os Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is da re gião, um
do cu men to ao Mi nis tro Tar so Gen ro, so li ci tan do a S.
Exª que in clua pes so as da Ama zô nia no Con se lho; in -
clua pes so as do nos so Esta do, que é o ma i or Esta do
em ter mos de po pu la ção – não é o ma i or Esta do ge o-
gra fi ca men te fa lan do –: so mos qua se 6 mi lhões de
pes so as. Em toda a Ama zô nia são qua se 20 mi lhões
de pes so as, 60% do ter ri tó rio na ci o nal. Por tan to, en -
ten do que pre ci sa mos es tar re pre sen ta dos nes se
Con se lho, que é con sul ti vo, mas que vai, com cer te-
za, bus car sa í das para este País – e eu en ten do que
par te des sas sa í das, Srª Pre si den te, pas sam pela
Ama zô nia.

Srª Pre si den te, na pró xi ma se ma na, após o Car-
na val, es ta rei aqui com esse do cu men to. Con to com o 
apo io de V. Exªs para que pos sa mos, re al men te, sa -
ber como fun ci o nam es sas agên ci as de acor do com o 
ob je ti vo para o qual fo ram cri a das, ou seja, para de -
fen der os in te res ses dos usuá ri os, da que les que aca -
ba ram sen do, na mi nha opi nião, ilu di dos, acre di tan do
que a pri va ti za ção iria tra zer mil be ne fí ci os, in clu si ve
o ba ra te a men to das ta ri fas, e não é isso que tem
ocor ri do. Então, pre ci sa mos me lho rar esse fun ci o na-
men to.

Agra de ço às Srªs e aos Se na do res pela pa ciên-
cia e afir mo que va mos sem pre fa lar do Bra sil para o
Bra sil in te i ro, mas com o olhar da Ama zô nia.
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Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

Com a pa lavra, pela Li de ran ça do PFL, o Se na dor Efra -
im Mo ra is, para co mu ni ca ção de in te res se par ti dá rio,
nos ter mos do art. 14, II, b, do Re gi men to Inter no.

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Como Lí -

der. Sem re vi são do ora dor.) – Srª Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro, nes te mo men to, di zer da hon -
ra que sin to em ocu par esta tri bu na do Se na do Fe de-
ral nes te meu pri me i ro man da to na Câ ma ra Alta,
como re pre sen tan te do meu Esta do, a Pa ra í ba.

Che go aqui, Srª Pre si den te, após dois man da-
tos como De pu ta do Esta du al (en tre 1983 e 1991) e
três como De pu ta do Fe de ral (de 1991 a 2003).

Re gis tro, Srªs e Srs. Se na do res, que, no man da-
to da úl ti ma Le gis la tu ra, tive a hon ra de, no iní cio de
1999, re e le ger-me 4o Se cre tá rio da Câ ma ra dos De -
pu ta dos e, em 2001, ele ger-me Vice-Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

Fa tos im por tan tes ocor re ram no úl ti mo pe río do
da que la Le gis la tu ra, como o im pas se, aqui no Se na-
do da Re pú bli ca, com o Se na dor Ja der Bar ba lho, en -
tão Pre si den te do Se na do Fe de ral e, con se qüen te-
men te, Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Então, na
con di ção de Vice-Pre si den te da Câ ma ra e, por con -
se guin te, Vice-Pre si den te do Con gres so Na ci o nal,
as su mi a Pre si dên cia do Con gres so Na ci o nal, sen do
o pri me i ro De pu ta do Fe de ral da his tó ria po lí ti ca do
Bra sil a as su mir esse car go.

Nas úl ti mas ele i ções, dis pu tei a con di ção de Se -
na dor e ele gi-me. O en tão Pre si den te da Câ ma ra dos
De pu ta dos, atu al Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, Aé cio
Ne ves, re nun ci ou ao seu man da to para exer cer a
mon ta gem de seu go ver no, no iní cio de de zem bro de
2002, e, na con di ção de Vice-Pre si den te, as su mi a
Pre si dên cia da que la Casa.

Che go ao Se na do Fe de ral como in te gran te do
Par ti do da Fren te Li be ral des de a sua fun da ção. Sou,
pois, po lí ti co for ja do nas lu tas de base e fiel a uma
dou tri na po lí ti ca que pro fes sa os ide a is da de mo cra-
cia e da li ber da de de mer ca do.

Não me con si de ro um li be ral clás si co nos mol -
des do la is sez fa i re, la is sez pas ser, nem um ne o li-
be ral no sen ti do pe jo ra ti vo que o ter mo ga nhou jun to
à mí dia (al guém in di fe ren te às in jus ti ças so ci a is). Sin -
to-me mais iden ti fi ca do com o li be ra lis mo so ci al de
que fala José Gu i lher me Mer qui or: dou tri na que bus -
ca com pa ti bi li zar os ide a is do mer ca do com a in dis-
pen sá vel in clu são so ci al.

Cre io que, num país com as ca rac te rís ti cas do
Bra sil, com as dis pa ri da des so ci a is e re gi o na is que
aqui te mos, cabe ao Esta do pa pel po lí ti co mais
abran gen te que aque le nor mal men te re ser va do ao
“Esta do mí ni mo” de que fala o li be ra lis mo clás si co.

Meu Par ti do apo i ou os dois Go ver nos de Fer -
nan do Hen ri que Car do so, ten do, des sa for ma, sido
co-pro ta go nis ta da ex pe riên cia vi to ri o sa do Pla no
Real, ar do ro so de fen sor do pro ces so de re for mas es -
tru tu ra is, que ain da hoje ocu pam o topo da agen da
po lí ti ca do País.

Nes sa con di ção, sin to-me à von ta de para di zer
que, por uma ques tão de co e rên cia e sen ti men to de
res pon sa bi li da de para com o País, as so cio-me, ao
lado do meu Par ti do, o PFL, aos que que rem as re for-
mas es tru tu ra is.

Sa be mos que o Par ti do que está hoje no go ver-
no, o PT, não quis es sas mes mas re for mas pe las qua -
is ago ra pro pug na, com des ta que para as re for mas
da Pre vi dên cia, a tri bu tá ria, a tra ba lhis ta e a po lí ti ca.
Re je i tou-as, obs tru iu-as, ao tem po em que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que as for mu lou e as en ca mi nhou a
esta Casa. Tudo isso está am pla men te re gis tra do
pela mí dia e hoje é, como se diz, his tó ria. Isso ago ra,
po rém, Srª Pre si den te, é se cun dá rio. Os con ver ti dos
de vem ser re ce bi dos sem pre con ce i tos, de bra ços
aber tos, como fi lhos pró di gos. Mu i tas ve zes, como já
di zia Alceu Amo ro so Lima – ele pró prio um con ver ti do
do ag nos ti cis mo ao ca to li cis mo –, os con ver ti dos tra -
zem con si go âni mo re do bra do, em bus ca de re cu pe-
rar o tem po per di do. Que as sim seja.

Con vém-nos, nes te mo men to, so mar for ças
para que o País avan ce, saia do qua dro de inér cia e
di fi cul da des em que se en con tra, fru to exa ta men te de 
pro ble mas es tru tu ra is que se acu mu lam há dé ca das
e para cuja so lu ção não foi pos sí vel, até aqui, so mar
for ças po lí ti cas ma jo ri tá ri as para equa ci o ná-los pa ci-
fi ca men te.

As re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, sem dú -
vi da, fa zem par te des sa ca te go ria de de sa fio. Nin-
guém, mas nin guém mes mo, em sã cons ciên cia, há
de lhes ne gar ca rá ter pri o ri tá rio, ur gen te, emer gen ci al
mes mo, mas o con sen so, Srªs e Srs. Se na do res, ter -
mi na aí.

Na hora de es ta be le cer di re tri zes, for mu lar so lu-
ções, co me çam os con fli tos. To dos ad mi tem que é
pre ci so fa zer con ces sões, mas cada qual, no mo men-
to de fazê-las, re me te-as ao vi zi nho.

O Pre si den te Lula res sus ci tou um ter mo em de su-
so – o pac to so ci al – para ace nar com um es for ço na ci o-
nal em bus ca de equa ci o na men to des sas ques tões.
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Lou vo a ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
cujo ta len to de ne go ci a dor o fez as cen der das lu tas
sin di ca is ao car go po lí ti co nú me ro um do País. Mais
do que nun ca, esse pen dor para a ne go ci a ção, esse
ta len to para ou vir, con ce der, fle xi bi li zar e tam bém exi -
gir, ple i te ar, pos tu lar será in dis pen sá vel para que o
País avan ce po li ti ca men te.

Asso cio-me, Srª Pre si den te, a essa ini ci a ti va, e
cre io que tam bém o meu Par ti do, o PFL. Bas ta ver o
teor dos dis cur sos já fe i tos por cor re li gi o ná ri os meus
des ta tri bu na, pelo meu Par ti do, o PFL, pelo nos so
Pre si den te Jor ge Bor nha u sen e pelo Lí der José Agri -
pi no, por exem plo, sus ten tan do apo io ás re for mas e,
mais que isso, co bran do-as do Go ver no, que até aqui
fez am plo pro se li tis mo em tor no de las, mas ain da não 
as for mu lou.

Um pas so im por tan te em bus ca do con sen so ou 
do pac to so ci al foi a re u nião de dias atrás, em Bra sí lia,
en tre Go ver na do res de Esta do e o Pre si den te Lula.
Se gun do a mí dia, o Go ver no se mos trou exul tan te
com o re sul ta do da re u nião. Con si de rou-a vi to ri o sa
nos ter mos pro cla ma dos pela Car ta de Bra sí lia, do cu-
men to que a re su me. Na Car ta, Pre si den te e Go ver-
na do res se com pro me tem tra tar como pri o ri tá ri as as
re for mas da Pre vi dên cia e tri bu tá ria, en ca mi nhan do
pro pos tas ao Con gres so ain da no pri me i ro se mes tre.
Só isso já jus ti fi ca con si de rar o en con tro vi to ri o so do
pon to de vis ta po lí ti co, quan do se sabe que a ali an ça
par ti dá ria de apo io ao Go ver no Fe de ral é mi no ri tá ria
no con jun to dos Go ver nos Esta du a is, ou seja, em ter -
mos fe de ra ti vos. Foi, por tan to, Srªs. e Srs. Se na do res,
uma con quis ta para o Go ver no Lula essa pre dis po si-
ção po si ti va dos Go ver na do res.

Ain da que a par te re fe ren te à re for ma tri bu tá ria
da Car ta de Bra sí lia te nha sido elo gi a da, com par ti lho
da opi nião do ex-Mi nis tro Ma íl son da Nó bre ga de que
o tex to não trou xe no vi da des. Os im pas ses po lí ti cos
per ma ne cem.

So men te na pró xi ma re u nião, en tre as Se cre ta-
ri as de Fa zen da dos Esta dos, da qual par ti ci pa rá o
Mi nis té rio da Fa zen da, te rão iní cio as ver da de i ras dis -
cus sões so bre as mu dan ças no ICMS. O prin ci pal
pon to de di ver gên cia será cer ta men te a tri bu ta ção no
des ti no, ou seja, o mé to do pelo qual a re ce i ta per ten-
ce rá ao Esta do onde a mer ca do ria ou o ser vi ço for
con su mi do.

Esse mé to do, Srªs. e Srs. Se na do res, é o mais
efi ci en te eco no mi ca men te e per mi ti rá a de so ne ra ção
to tal do ICMS nas ex por ta ções, evi tan do o acú mu lo
de cré di to que ocor re quan do um ex por ta dor ad qui re
ma té ri as-pri mas e com po nen tes em ou tro Esta do.

O pró prio Esta do de São Pa u lo será o prin ci pal
per de dor, mas ace i tou a idéia no pas sa do, con ven ci-
do de que ga nha ria com o fim da guer ra fis cal, que o
mé to do eli mi na.

Su ce de que os Esta dos me nos de sen vol vi dos
que rem pre ser var a guer ra ou dis por de uma lon ga
tran si ção, de pelo me nos quin ze anos. Uma al ter na ti-
va se ria cri ar uma nova po lí ti ca re gi o nal de de sen vol-
vi men to, mas a União, que bra da, não tem o que ofe -
re cer. As dis cus sões pro me tem ser lon gas, mas ao
me nos já co me ça ram.

Pen so que o Con gres so Na ci o nal, Srªs. e Srs.
Se na do res, deva ser o fó rum prin ci pal e es tuá rio des -
sas dis cus sões. Por isso, pre o cu pa-me a pro li fe ra ção
de Con se lhos no âm bi to do Po der Exe cu ti vo. Sei que
o Pre si den te Lula re i te rou a pri ma zia do pa pel do Le -
gis la ti vo nes se pro ces so. Mas re ce io que os Con se-
lhos ve nham a se tor nar ins tân ci as lo bís ti cas po de ro-
sas nes se pro ces so, en vol ven do os seg men tos mais
or ga ni za dos da so ci e da de (in clu si ve, Srª Pre si den te,
com uma sur pre en den te ma i o ria pa tro nal no Con se-
lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al) em de -
tri men to da imen sa ma i o ria de sor ga ni za da. Mas essa 
é uma ou tra ques tão, não vou apro fun dar-me nela
ago ra.

Qu e ro aqui me de ter na idéia da cons tru ção de
um pac to so ci al men ci o na da pelo Pre si den te Lula. O
am bi en te acu sa tó rio, que fi gu ras in flu en tes do novo
Go ver no cri am em re la ção ao Go ver no an te ri or, con -
tras ta com essa idéia, bus can do mos trá-lo res pon sá-
vel por to das as ma ze las que afli gem o País. Há dias o 
Mi nis tro De pu ta do José Dir ceu re fe riu-se mais uma
vez à “he ran ça mal di ta”. Na pro pa gan da pe tis ta, na
te le vi são, men ci o na-se o mes mo le ga do.

Con si de ro, Srªs. e Srs. Se na do res, in jus ta essa
acu sa ção, pri me i ro, por que omi te todo o ce ná rio ex -
ter no de in cer te zas e ins ta bi li da des, que se re fle te em 
todo o mun do e par ti cu lar men te aqui, na Amé ri ca La -
ti na; se gun do, por que omi te o pa pel que as for ças si -
tu a ci o nis tas de hoje ti ve ram na cons tru ção des se
qua dro de fra gi li da des. Re pi to: se as re for mas ti ves-
sem sido fe i tas quan do o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que as pro pôs, es ta ría mos mais for tes di an te da cri se
ex ter na.

Não hou ve, no en tan to, apo io das for ças que
hoje re cla mam es sas mes mas re for mas. Em al guns
ca sos, como o da re for ma da Pre vi dên cia, anun ci am
que vão de fla grá-la a par tir de pro pos ta for mu la da
pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que, com ba ti da pelo
PT, o PL nº 9.

Srªs. e Srs. Se na do res, eu as sis ti, há dias, a
uma pro pa gan da do Go ver no Lula, na TV, pe din do
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pa ciên cia à po pu la ção. O lo cu tor com pa ra o País a
uma casa que pre ci sa ser re for ma da e sus ten ta que
isso deve ser fe i to gra du al men te, pois não há mi la-
gres. Ne nhu ma dis cor dân cia quan to a isso! Não pos -
so, po rém, de i xar de re gis trar que, na cam pa nha ele i-
to ral, não foi exa ta men te isso que foi trans mi ti do pelo
PT à po pu la ção. Fa lou-se que as mu dan ças vi ri am já
no pri me i ro dia e que eram uma ques tão de von ta de
po lí ti ca e de ter mi na ção – que se ri am mo no pó li os do
PT. Não ha vi am sido fe i tas an tes por de sin te res se do
Go ver no Fer nan do Hen ri que.

Srª Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, sabe-se
ago ra que não é as sim. Sabe-se que o rit mo não será
di fe ren te do em pre ga do no Go ver no an te ri or. Há, po -
rém, uma di fe ren ça fun da men tal: a Opo si ção de ago -
ra, que so mos nós, já se ma ni fes tou fa vo rá vel às re -
for mas. Não va mos sa bo tá-las, obs truí-las. Po de mos
di ver gir quan to a as pec tos pon tu a is des sas re for mas,
dis cu tir o seu con te ú do, mas es ta mos dis pos tos a en -
con trar os pon tos de con ver gên cia e fir mar com pro-
mis sos em tor no de les.

Há dias, Par la men ta res opo si ci o nis tas nes ta
Casa fo ram cha ma dos de ca ras-de-pau, can di da tos
ao “tro féu óleo de pe ro ba”, por co bra rem al gu ma si na-
li za ção do Go ver no quan to às re for mas e men ci o na-
rem o es ta do de pa ra li sia do País. 

Mais ajus ta do a esse tro féu, per mi ta-me, Sr.
Pre si den te, pa re ce-me o dis cur so ofi ci al que hoje,
con for me men ci o nou o Lí der do PSDB, o no bre Se na-
dor Arthur Vir gí lio, pa re ce psi co gra far o Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, que, an tes, exe cra va.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, o PT, na
cam pa nha ele i to ral, che gou a men ci o nar au men to de
60% para o fun ci o na lis mo pú bli co e, ago ra, acha ex -
ces si vos até os 4% pre vis tos no Orça men to da União.
Ofe re ce 2,5% e pers pec ti vas fu tu ras de me lho ria
quan do for pos sí vel ou quan do Deus qui ser. O PT fa -
lou em sa lá rio mí ni mo de até US$100 e, ago ra, o Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va diz que vai dar o que
for pos sí vel, la men tan do que não seja o ide al, mas
que não pode fa zer mi la gres. E é ver da de. O Mi nis tro
Pe dro Ma lan di zia exa ta men te a mes ma co i sa.

Há dias, os mi nis tros da área eco nô mi ca men ci-
o na ram o sa lá rio mí ni mo de R$234,00 como o má xi-
mo tec ni ca men te pos sí vel, de i xan do para o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va a hi pó te se de au men tar
esse pa ta mar.

Srªs. e Srs. Se na do res, re ca pi tu lo es sas con tra-
di ções para di zer que, além da cri se pro pri a men te
dita, além dos de sa fi os do ce ná rio in ter na ci o nal, da
im pre vi si bi li da de da guer ra, há ou tra fren te a ser ad -
mi nis tra da pelo atu al Go ver no: as ex pec ta ti vas que

ele pró prio ge rou jun to à sua base po lí ti ca e à so ci e-
da de.

Os jor na is men ci o nam que o pri me i ro foco ati vo
de opo si ção sis te má ti ca ao Go ver no Lula sur giu na
pró pria base do PT, na sua ala es quer da, que a mí dia
cha ma ge ne ri ca men te de ra di ca is. Essa ala es quer da
não quer a su pres são de al gu mas van ta gens da pre -
vi dên cia do ser vi dor pú bli co. Pelo que pude en ten der
da le i tu ra dos jor na is, se quer crê que haja in sol vên cia
no sis te ma pre vi den ciá rio; afir ma que a cri se de cor re
de uma soma ne fas ta de fra u des e ca lo tes do Go ver-
no Fe de ral, no re pas se dos re cur sos lhe ca bem na
sus ten ta ção do sis te ma. Não crê na ar gu men ta ção
dos téc ni cos, se gun do a qual a cri se pre vi den ciá ria é
atu a ri al e pro je ta para bre ve o co lap so do sis te ma.

Ou tra di ver gên cia em pon to fun da men tal en tre a 
ala ra di cal do PT e o Go ver no, que de ve ria sus ten tar,
re fe re-se ao Ban co Cen tral. O Go ver no pro põe a in de-
pen dên cia do Ban co, em mais uma con ver gên cia com 
o pen sa men to dos mi nis tros da área eco nô mi ca do
Go ver no Fer nan do Hen ri que e em si mi li tu de com o
que fi ze ram os pa í ses eco no mi ca men te mais es tá ve-
is do pla ne ta. A ala ra di cal, po rém, é con tra e, se gun-
do os jor na is, está em pe nha da em pro mo ver um ple -
bis ci to para im pe dir essa ini ci a ti va. Se gun do li, a no -
bre com pa nhe i ra, bra va nor des ti na, Se na do ra He lo í-
sa He le na es ta ria à fren te des se mo vi men to, por isso
mes mo cor re o ris co, se gun do a mí dia, de ser re pre-
en di da pelo Par ti do.

Faço es sas ob ser va ções, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, para con clu ir que es ta mos di an te de
um mo men to novo na po lí ti ca na ci o nal, que su ge re
uma re a co mo da ção de for ças po lí ti cas, in de pen den-
te men te de si glas par ti dá ri as. O Go ver no Lula tem
for te viés so ci al, mas não pode pres cin dir das for ças
de cen tro para em pre en der as re for mas es tru tu ra is
que tra çou e são in dis pen sá ve is ao êxi to da mis são
que se im pôs de re du zir a fome e a po bre za em nos so
País.

De mi nha par te, in te gran te de um Par ti do de
cen tro, com pro me ti do com a de mo cra cia e com a in -
clu são so ci al, não te nho dú vi das em apo i ar as me tas
já si na li za das pelo Pre si den te; não te nho dú vi das de
que esse é o ca mi nho do bom sen so e do bem co-
mum, cujo ad ver sá rio ma i or é a in sen sa tez, à di re i ta
ou à es quer da.

Fe liz men te, o Pre si den te Lula tem de mons tra do
vi são ecu mê ni ca, su pra par ti dá ria, em bus ca de re sul-
ta dos po si ti vos à so ci e da de bra si le i ra. De nos sa par -
te, en con tra rá uma opo si ção aten ta, vi gi lan te, fir me,
mas igual men te dis pos ta a co la bo rar em tudo o que
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dis ser res pe i to ao in te res se pú bli co. Fa re mos opo si-
ção ao Go ver no, não ao País.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Efra im Mo ra-
is, a Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Ro dolp ho Tou ri nho.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko.

O SR. OLIVIR GABARDO (PSDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) – V.
Exª tem a pa la vra.

O SR. OLIVIR GABARDO (PSDB – PR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, te nho
a im pres são de que a or dem dos ora do res não está
sen do ob ser va da pela Mesa. Pe di ria a V. Exª que co -
lo cas se as ra zões para tal in ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –
Hou ve uma tro ca com a Se na do ra Ana Jú lia. Eu de ve-
ria ter avi sa do, Se na dor. Des cul pe-me.

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, in -
fe liz men te não po de rei per ma ne cer pe los vin te mi nu-
tos a que te nho di re i to, mas tam bém não po de ria de i-
xar de fa lar pelo me nos so bre dois te mas dos qua tro
que eu pre ten dia abor dar nes ta tar de.

O pri me i ro de les é ape nas um co mu ni ca do às
Srªs. e aos Srs. Se na do res e um con vi te para, logo
após a se ma na do Car na val, no dia 12, às 11 ho ras da 
ma nhã, nes te ple ná rio, uma ses são con jun ta pelo Dia 
Inter na ci o nal da Mu lher. Será uma ses são co me mo-
ra ti va e es ta mos con vi dan do to dos os Par la men ta res.
Será um mo men to de dis cus são bas tan te sé ria e não
so men te um dia de co me mo ra ção do Dia Inter na ci o-
nal da Mu lher, até por que não te mos mu i to que co me-
mo rar e sim mu i tos di re i tos a se rem con quis ta dos. Te -
mos tam bém já cons ti tu í do, só fal ta a ins ta la ção, o
Con se lho da Mu lher Ci da dã Bert ha Lutz, com pos to
por cin co Se na do ras e dois Se na do res. A re u nião
des se Con se lho de ve rá ocor rer após o dia 20 de mar -
ço, quan do se rão ho me na ge a das cin co mu lhe res bra -
si le i ras. Te mos já 31 cur rí cu los en tre gues. Está sen do
fe i ta toda uma dis cus são, de fi nin do-se cri té ri os para a 
es co lha das cin co que se rão pre mi a das.

O se gun do as sun to é so bre o nos so Esta do de
Mato Gros so, que de ve rá co lher este ano uma sa fra
re cor de de soja, de cer ca de 14 mi lhões de to ne la das

– nú me ro este que co lo ca o nos so que ri do Esta do de
Mato Gros so como a ma i or re gião pro du to ra de soja
do Bra sil e do mun do, su pe ran do o Esta do de Iowa,
nos Esta dos Uni dos, que deve co lher 13,5 mi lhões de
to ne la das nes ta sa fra. Ou tro re cor de de Mato Gros so
está na pro du ti vi da de da soja, que deve che gar a
3.174 Kg por hec ta re con tra 3.020 Kg por hec ta re ob -
ti dos no ano pas sa do.

Em Mato Gros so, tam bém se co me mo ram os
bons re sul ta dos con se gui dos no se tor da pe cuá ria.
Te mos hoje o se gun do ma i or re ba nho bo vi no do País,
com 22,5 mi lhões de ca be ças, e a nos sa bo vi no cul tu-
ra co me ça a ga nhar des ta que no ce ná rio na ci o nal de
me lho ra men to ge né ti co.

A Fe de ra ção da Agri cul tu ra e Pe cuá ria de Mato
Gros so (Fa ma to) cal cu la que o Esta do é o úni co da
Fe de ra ção, nes te mo men to, que con ta com um cres -
ci men to de cer ca de um mi lhão de ca be ças ao ano. 

Ou tro mo ti vo de jus to or gu lho para os
mato-gros sen ses é que, mes mo com pro je ções mun -
di a is de re du ção de con su mo, Mato Gros so de ve rá
con so li dar-se no mer ca do in ter na ci o nal de al go dão e
ex por tar pelo me nos 100 mil to ne la das de plu ma nes -
te ano de 2003, se gun do es ti ma ti va da Asso ci a ção
Mato-Gros sen se de Pro du to res de Algo dão (Ampa). 

Se gun do os pro du to res, en tre 30 e 50 mil to ne-
la das de plu ma mato-gros sen se da pró xi ma sa fra
(2002/2003) já es tão com con tra tos fe cha dos para ex -
por ta ção.

Tudo isso mos tra a pu jan ça do Esta do de Mato
Gros so.

No mo men to em que os ín di ces de de sem pre go
se am pli am pe las di ver sas re giões do País, lá no Mato 
Gros so, nos sa ter ra, aque la re gião que mu i tos te i-
mam em des co nhe cer, com os bons re sul ta dos al can-
ça dos pelo se tor agrí co la, a pers pec ti va é de uma re -
ver são nes ta re a li da de, com a con ti nu a da aber tu ra de 
no vos mer ca dos para ab sor ção de mão-de-obra, com 
o in cre men to nas ca de i as pro du ti vas, seja de soja, de
pe cuá ria, de al go dão e tan tas ou tras. To dos os olhos
se vol tam para Mato Gros so e as pos si bi li da des que o 
nos so Esta do ofe re ce como ce le i ro agrí co la e como
re gião de am plas pos si bi li da des de in cre men to das
pla ta for mas in dus tri a is que ve nham agre gar va lor ao
que ali se tira da ter ra.

No en tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, ape sar de tan tas ale gri as no que se re fe re à pro -
du ção, Mato Gros so, seu povo, seus pro du to res e
aque les que lá vi vem so frem por con ta das di fi cul da-
des de es co a men to da enor me e ex tra or di ná ria pro -
du ção que ali se tem con se gui do.
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As nos sas prin ci pa is ro do vi as en con tram-se em
pe ti ção de mi sé ria. Já vi rou ro ti na no no ti ciá rio as re -
por ta gens dan do con ta dos enor mes ato le i ros que se
for mam nes se pe río do de chu vas in ten sas, em tre-
chos da BR-163, BR-364, BR-158 e BR-070.

Qu e re mos con cla mar a to dos para que aten tem
para a im por tân cia do Esta do de Mato Gros so e nos
aju dem prin ci pal men te com re la ção ao es co a men to
das nos sas sa fras, por que as es tra das es tão pra ti ca-
men te in tran si tá ve is, e este é um mo men to ex tre ma-
men te de li ca do. Te mos fe i to inú me ros en ten di men tos
com o Mi nis tro dos Trans por tes e con se gui mos re cur-
sos para os tre chos de emer gên cia. Isso é um ga nho,
mas pre ci sa mos mu i to mais, prin ci pal men te em re la-
ção ao Orça men to de 2004. A Ban ca da do Pará e tan -
tas ou tras Ban ca das cer ta men te es ta rão en vi dan do
es for ços mu i to gran des, prin ci pal men te com re la ção
à BR-163. O tre cho mato-gros sen se da BR-163 está
qua se pron to,  fal tan do ape nas uma pe que na ex ten-
são. No Pará, con tu do, fal tam pra ti ca men te 600 qui lô-
me tros para que se te nha o es co a men to por San ta-
rém. Isso é um pro ble ma que atin ge o nos so Esta do,
por que, mes mo que Mato Gros so te nha pron ta a sua
par te da BR-163, ain da não está so lu ci o na do o pro -
ble ma do es co a men to via Por to do Pará, e a nos sa
sa fra terá de con ti nu ar des cen do por Pa ra na guá.

O meu tem po é bas tan te bre ve, mas que ro cha -
mar a aten ção para o gi gan tes co po ten ci al agro pe-
cuá rio do Esta do de Mato Gros so.

Sr. Pre si den te, tam bém pre ci sa mos de fi nir po lí-
ti cas para a agri cul tu ra fa mi li ar, para o pe que no agri -
cul tor, que ain da não tem, na ma i o ria dos ca sos, a ter -
ra.

Ago ra, com cer te za, no Go ver no Lula, es ta re-
mos en vi dan do to dos os es for ços para que se faça a
re for ma agrá ria, as sim como a re gu la ri za ção das ter -
ras e uma po lí ti ca agrí co la para o pe que no pro du tor.
Não in te res sa so men te a exis tên cia da ter ra para o
pe que no pro du tor. Ele pre ci sa da ter ra, sim, e pre ci sa
da ter ra re gu la ri za da. No en tan to, é fun da men tal uma
po lí ti ca agrí co la cla ra men te de fi ni da para o pe que no,
o mi cro, o mé dio e o gran de pro du tor.

Te mos de aca bar com essa his tó ria de fa zer
algo pon tu al para se gu rar as pon tas quan do a água
está a um me tro aci ma da ca be ça, e o agri cul tor está
mor ren do afo ga do. Pou co tem po de po is, es ta rá tudo
qua se do mes mo je i to.

Pre ci sa mos de fi nir po lí ti cas a cur to, a mé dio e,
prin ci pal men te, a lon go pra zo, para que o agri cul tor
te nha a se gu ran ça de que, quan do for plan tar de ter-
mi na do pro du to, terá cré di to,  es co a men to, po lí ti cas
cla ras de co mer ci a li za ção, de pre ço etc. E cabe prin -

ci pal men te a nós, do Con gres so Na ci o nal, em con jun-
to com o Exe cu ti vo, es ta be le cer tais po lí ti cas para a
agri cul tu ra, es pe ci al men te para a agri cul tu ra fa mi li ar.

Vol ta rei ao tema em ou tra opor tu ni da de, por que
pre ci so re ti rar-me ime di a ta men te do ple ná rio, por mo -
ti vo de ur gên cia. Entre tan to, de i xo aqui o iní cio des ta
dis cus são, e gos ta ria de con tar com a par ti ci pa ção
das Srªs e dos Srs. Se na do res em um pró xi mo mo -
men to, para nos apro fun dar mos no de ba te acer ca da
po lí ti ca agrí co la para o nos so País, para o mi cro, pe -
que no, mé dio e gran de agri cul tor.

Essa ma té ria pre ci sa ser de fi ni da, para que to -
dos te nham tran qüi li da de para pro du zir, sa ben do que
a co lhe i ta do que es tão plan tan do hoje está as se gu ra-
da, tan to no mer ca do in ter no quan to no ex ter no.

Con to com o apo io de to das as Srªs e to dos os
Srs. Se na do res para um de ba te in ten so so bre o tema
nos pró xi mos me ses.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –

Obri ga do, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, por

per mu ta com o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go. (Pa u-
sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Oli vir Ga bar do.
O SR. OLIVIR GABARDO (PSDB – PR.Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, no bres Srªs e Srs. Se na do res, apre sen-
tei, na tar de de hoje, dois pro je tos de lei so bre as sun-
tos que já abor dei da tri bu na do Se na do.

O pri me i ro de les tra ta da ex ten são do mar ter ri-
to ri al, as sun to a que, em tem pos re mo tos, não se
dava tan ta aten ção, por que não ofe re cia gran des re -
cur sos eco nô mi cos. Po rém, a par tir da des co ber ta de
pe tró leo no mar ter ri to ri al bra si le i ro, o as sun to pas sou
a in te res sar a to dos os Esta dos, es pe ci al men te por -
que a Cons ti tu i ção, no seu art. 20, § 1º, es ta be le ce
que to dos os Esta dos e Mu ni cí pi os lin de i ros ou fron -
te i ri ços ao mar ter ri to ri al têm di re i to a uma par ti ci pa-
ção do que for re ti ra do de pe tró leo, de mi ne ra is, ou
até mes mo pela ex plo ra ção de qua is quer re cur sos
nes se mar ter ri to ri al ou na pla ta for ma con ti nen tal.

Este as sun to não des per tou mu i to a aten ção do
Esta do do Pa ra ná e, cer ta men te, tam bém não está
des per tan do a aten ção do Esta do do Pi a uí. Pela pro -
je ção das li nhas do mar ter ri to ri al, es ses são os dois
úni cos Esta dos, pela con fi gu ra ção do seu li to ral, que
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é côn ca vo, que fi ca ram com um mar ter ri to ri al mu i to
res tri to, é ape nas uma cu nha pe que na.

E qual se ria o re sul ta do dis so? Re cen te men te,
fo ram des co ber tos po ços de pe tró leo no mar ter ri to ri-
al fron te i ri ço ao Esta do do Pa ra ná. No en tan to, pela
le gis la ção an te ri or, a Lei nº 7.225, de 1986, nem o Pa -
ra ná nem os Mu ni cí pi os li to râ ne os vão se be ne fi ci ar
da ex plo ra ção de pe tró leo des sa re gião por que, pela
pro je ção das li nhas do mar ter ri to ri al, o Pa ra ná pra ti-
ca men te não tem par ti ci pa ção.

Por tan to, apre sen ta mos este pro je to de lei, na
tar de de hoje, vi san do re por essa si tu a ção de de sa-
jus te e de in jus ti ça para com o Esta do do Pa ra ná e,
cer ta men te, para com o Esta do do Pi a uí, se isso ocor -
rer fu tu ra men te.

Já hou ve um gran de es tu do no Con gres so Na ci-
o nal, es pe ci al men te na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Inclu si ve, o De pu ta do Gus ta vo Fru et já apre sen tou
um pro je to de lei nes sa mes ma li nha. Assim, esse
pro je to de lei que apre sen tei, hoje, tem como ob je ti vo
re ver a pro je ção dos li mi tes ter ri to ri a is dos Esta dos e
Mu ni cí pi os con fron tan tes e a de li mi ta ção en tre os
Esta dos vi zi nhos. Te nho im pres são de que com isso
ire mos re sol ver pro ble mas que pos sam vir a ocor rer
fu tu ra men te, como o que está ocor ren do en tre o Pa -
ra ná e San ta Ca ta ri na: a dis pu ta pela pro du ção de pe -
tró leo na área fron te i ri ça ao Esta do do Pa ra ná, cu jos
be ne fí ci os, pela lei an te ri or, iri am para o Esta do de
San ta Ca ta ri na.

Tam bém apre sen tei um ou tro pro je to de lei, Sr.
Pre si den te, no sen ti do de de cla rar en fa ti ca men te que
a soja ge ne ti ca men te mo di fi ca da po de rá ser cul ti va da
e co mer ci a li za da em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Pode-se di zer: mas a lei não pro í be! Bem, a lei não
pro í be. No en tan to, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral con -
ce deu uma li mi nar pro i bin do o plan tio da soja trans gê-
ni ca.

Enten do que al guns pro du tos ge ne ti ca men te
mo di fi ca dos de pen dem de mu i tos es tu dos, mas, no
caso es pe cí fi co da soja, não há ra zão ne nhu ma para
que isso acon te ça. Se os Esta dos Uni dos, a Argen ti na
e o Ca na dá es tão pro du zin do e co mer ci a li zan do em
gran de es ca la, por que o Bra sil não po de rá par ti ci par
se sa be mos, hoje, que de 20 a 40% da soja plan ta da
nos Esta dos do Sul, prin ci pal men te no Rio Gran de do
Sul, é trans gê ni ca? E digo mais: com gran de be ne fí-
cio para a sa ú de, por que não se usa agro tó xi co no
seu plan tio.

Este meu pro je to de lei, por tan to, Sr. Pre si den te,
tem o ob je ti vo de le ga li zar o plan tio da soja trans gê ni-
ca no País. E o fiz com o ob je ti vo de evi tar que o Bra sil
con ti nue cor ren do o ris co de per der um im por tan te

mer ca do à fal ta de uma de fi ni ção ofi ci al nes se im por-
tan te se tor do agro ne gó cio na ci o nal.

Estou con ven ci do de que a pro du ção agrí co la
não pode es tar de sas so ci a da dos avan ços da Ciên -
cia, par ti cu lar men te da Bi o tec no lo gia. Os que se
opõem a esse con ce i to es que cem-se de que a Ciên -
cia tem por es co po no vas des co ber tas de modo a me -
lho rar a qua li da de de vida no Pla ne ta.

Não há como man ter a si tu a ção de in de fi ni ção
nes se se tor e a Na ção fi car à mer cê de uma de ci são
da Jus ti ça, que tar da a vir. Não há por que es pe rá-la
ou fi car na sua de pen dên cia. O Con gres so Na ci o nal
deve fi xar re gras cla ras e de fi ni das no cam po da pro -
du ção dos trans gê ni cos e o pro je to que aca bo de
apre sen tar em re la ção à soja é um bom co me ço. O
Bra sil pre ci sa do mi nar ur gen te men te a Bi o tec no lo gia
e in ves tir nela, sob pena de fi car atrás dos ou tros pa í-
ses na cor ri da pela Ciên cia.

Não há que ter gi ver sar. A pro du ção dos trans gê-
ni cos no mun do é ir re ver sí vel. Fe liz men te para nós as
pes qui sas no Bra sil, no cam po da Enge nha ria Ge né ti-
ca, não es tão atra sa das. No que diz res pe i to à Bi o tec-
no lo gia, está ocor ren do cer ta len ti dão quan to a pes -
qui sas e tes tes, jus ta men te em ra zão de im pe di men-
tos téc ni cos, bu ro crá ti cos e ju di ciá ri os. Mas, na con-
for mi da de do que diz o en ge nhe i ro agrô no mo Ywao
Mi ya mo to, Pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Soja, os es tu dos para as mo di fi ca ções ge né ti cas da
soja têm avan ça do sa tis fa to ri a men te, prin ci pal men te
com o pro du to trans gê ni co Roun dap Red, lar ga men-
te plan ta do nos Esta dos Uni dos, na Argen ti na e no
Ca na dá. No Bra sil, a sua pro du ção en con tra-se ve ta-
da pelo im pe di men to ju di ci al, uma li mi nar do Su pre-
mo, que o meu pro je to pre ten de le van tar.

Esta mos di an te de um fato con cre to: o Bra sil já
do mi na a pro du ção da soja trans gê ni ca; está, con tu-
do, im pe di do de in cre men tá-la em face da pro i bi ção
ju di ci al. Mas tam bém es ta mos di an te de uma si tu a-
ção de fato ir re ver sí vel, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, pois, em que pese a pro i bi ção ju di ci al, a soja 
trans gê ni ca é plan ta da em ra zoá vel es ca la no País.
Isso todo mun do sabe. É hi po cri sia que rer es con der
uma re a li da de gri tan te. Plan ta-se soja trans gê ni ca no
Bra sil, in de pen den te men te de es tar o seu plan tio sob
ve da ção da Jus ti ça.

É sa bi do que em nome da me lhor pro du ti vi da de
e para so cor rer-se de pro ble mas fi nan ce i ros, no cam -
po, mi lha res de agri cul to res bra si le i ros de di ver sos
Esta dos, do Ma ra nhão ao Rio Gran de do Sul, es tão
plan tan do grãos de soja trans gê ni ca sem, con tu do,
ga ran tia de ger mi na ção, sa ni da de e pu re za. A afir ma-
ção é do pró prio pre si den te da en ti da de que con gre-
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ga os pro du to res de soja bra si le i ros, para o qual “o
plan tio ile gal de soja trans gê ni ca no Bra sil é um fato
ir re ver sí vel”.

Con cor do com Mi ya mo to quan do diz que “as
áre as ile ga is de plan tio ten dem a au men tar em pro -
por ções ge o mé tri cas nos pró xi mos anos”. Sim, não
exis te meio de im pe dir essa la vou ra. Esti ma-se que
va rie en tre 20% a 40% a área plan ta da com ma te ri al
trans gê ni co, de pen den do do Esta do. E aí re si de o
gran de ris co, pois se tra ba lha com se men tes não cer-
ti fi ca das, sem a ga ran tia, como dis se, de ger mi na ção
e pu re za.

Por tan to, im põe-se com ur gên cia a au to ri za ção
le gal para o plan tio de trans gê ni cos bra si le i ros tes ta-
dos e re co men da dos para cada re gião. Caso con trá-
rio, os agri cul to res, na bus ca pela so bre vi vên cia, con -
ti nu a rão co me ten do ile ga li da de, por ab so lu ta fal ta de
op ção, com o uso de se men te não au to ri za da. E isso
é la men tá vel, por que o se tor de pro du ção de se men-
tes do Bra sil é um dos me lho res do mun do e hoje de -
sem pe nha um pa pel de fun da men tal im por tân cia
como pon to de li ga ção en tre a pes qui sa e o agri cul tor.
O se tor tem de sem pe nha do a con ten to seu pa pel de
di fu são de no vas tec no lo gi as agrí co las que têm pos -
si bi li ta do o avan ço bra si le i ro da pro du ção agrí co la.
Sem au men tar sig ni fi ca ti va men te, des de o co me ço
dos anos 90, sua área de plan tio, es ti ma da em 37 mi -
lhões de hec ta res, o Bra sil pas sou de 56 mi lhões de
to ne la das de grãos para os atu a is 100 mi lhões de to -
ne la das.

O que se tem bus ca do é co lo car ao al can ce do
agri cul tor bra si le i ro uma se men te cada vez me lhor,
atra vés da pes qui sa, da pro du ção, da nor ma ti za ção e 
da fis ca li za ção do se tor, fa zen do com que ele uti li ze
se men tes cer ti fi ca das, com a ga ran tia de qua li da de
de pro du ção e a não pro li fe ra ção de pra gas e do en-
ças.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
essa con quis ta da pro du ção na ci o nal de se men tes,
con so li da da ao lon go de três dé ca das e que en vol veu
vá ri os se to res da eco no mia na ci o nal, está pres tes a
ruir pela fal ta de au to ri za ção do uso de trans gê ni cos
no ter ri tó rio na ci o nal, o que cons ti tui, la men ta vel men-
te, um fato tris te.

Faço meu o aler ta de Mi ya mo to:

O plan tio in for mal de trans gê ni cos no 
Bra sil já é uma re a li da de, e não há ne-
nhum meio de fis ca li za ção para im pe di-lo.
Caso o trans gê ni co não seja au to ri za do
em tem po, a so ci e da de e a agri cul tu ra bra -
si le i ra per de rão o apo io do se tor or ga ni za-

do dos pro du to res de se men tes, pois, em
pou cos anos, o se tor de se men te or ga ni-
za do de sa pa re ce rá.

O avan ço dos trans gê ni cos é ir re ver sí vel até
por uma ques tão de ló gi ca. Os trans gê ni cos pro por-
ci o nam van ta gens para os agri cul to res que con se-
guem me no res cus tos de la vou ra; fa ci li da des ope -
ra ci o na is na con du ção des se plan tio; pos si bi li da de
de cul ti vo da soja em áre as que te nham er vas da ni-
nhas; co lhe i ta de pro du tos mais lim pos, o que evi ta
per das, além de ga nhos nos tra ba lhos das co lhe i ta-
de i ras. Tudo isso se re su me em me nos cus to e mais 
lu cro. E o agri cul tor não vai que rer abrir mão des sa
sé rie de van ta gens e, se a prá ti ca não for le ga li za-
da, eles par ti rão para a ile ga li da de, dis so não se
pode ter dú vi das.

Há in te res se de fora para que a soja trans gê-
ni ca não seja li be ra da no Bra sil. Os eu ro pe us e os
asiá ti cos im por tam o pro du to trans gê ni co dos
Esta dos Uni dos e da Argen ti na e que rem que o
Bra sil per ma ne ça como for ne ce dor de não trans-
gê ni co com o mes mo pre ço. É ób vio que não de ve-
mos fi car atrás nes sa cor ri da, e não en ten do mes -
mo como a soja trans gê ni ca pode es tar li be ra da na 
vi zi nha Argen ti na e pro i bi da en tre nós. Se ri am os
ar gen ti nos mais in te li gen tes e pers pi ca zes do que
nós, os bra si le i ros?

A gran de ver da de é que, na prá ti ca, o Bra sil é
um pro du tor de soja trans gê ni ca. E a Na ção pre ci sa
es tar pre pa ra da para que quan do os com pra do res in -
ter na ci o na is es ti ve rem dis pos tos a pa gar pre ços di fe-
ren ci a dos para a soja trans gê ni ca, o que hoje ain da
não acon te ce, te nha mos con di ções de pro du zi-la,
com pro du tos cer ti fi ca dos e ras tre a dos, com ga ran tia
des de a ori gem, do uso de se men tes cer ti fi ca das,
acom pa nha men to de plan tio, con du ção da la vou ra,
co lhe i ta, trans por te e en tre ga do pro du to. Enfim, toda
uma in fra-es tru tu ra pre ci sa es tar pre pa ra da para
quan do o mer ca do in ter na ci o nal es ti ver dis pos to a
pa gar pre ço jus to e di fe ren ci a do para a soja trans gê-
ni ca. Com a pro i bi ção que hoje im pe ra, es ta mos con -
de nan do o País a per der essa im por tan te cor ri da pelo 
mer ca do in ter na ci o nal.

E tem mais: o mer ca do in ter na ci o nal da soja mais
pro mis sor nos dias de hoje é o da Chi na, que exi ge re -
gras bem de fi ni das e cla ras para a pro du ção da soja
trans gê ni ca. Cor re mos o ris co de per der esse gran de
mer ca do emer gen te pela mo ro si da de de uma de fi ni ção
ofi ci al. Os chi ne ses têm mer ca do para a soja trans gê ni-
ca. Não po de mos per der essa cor ri da pela fal ta de re gu-
la men ta ção. Aliás, es ta mos per den do mer ca dos. O Bra -
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sil per de di vi sas, pois a gran de ma i o ria das se men tes
trans gê ni cas en tram no ter ri tó rio na ci o nal con tra ban de-
a da da Argen ti na, com ine gá ve is van ta gens para os
nos sos vi zi nhos.

Por tan to, es ta mos di an te de um sé rio pro ble ma.
A fal ta de uma de fi ni ção le gal para o plan tio da soja
trans gê ni ca tem le va do os nos sos agri cul to res a co -
me ter cri me de con tra ban do e do uso de se men te não 
au to ri za da no País. Além do mais, eles pa gam mais
caro pe los grãos trans gê ni cos que são obri ga dos a
con tra ban de ar sem ne nhu ma ga ran tia de ger mi na-
ção e pu re za. Não há que ter gi ver sar. Te mos que de fi-
nir uma po lí ti ca de le ga li za ção com re la ção à soja
trans gê ni ca, e o pro je to que aca bo de apre sen tar tem
este es co po.

Para tan to, es pe ro con tar com a com pre en são dos
meus pa res para uma rá pi da tra mi ta ção e apro va ção da
ma té ria, sob pena de ha ver um re tro ces so em um dos
se to res mais im por tan tes do agro ne gó cio bra si le i ro.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do Su-
plicy, por per mu ta com o no bre Se na dor Tião Vi a na.

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.) – Exmº. Sr. Pre si den te Ro dolp ho Tou ri nho, Srªs
e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na do Se na do ma ni-
fes tar, como ou tros Srs. Se na do res já o fi ze ram, a mi -
nha pre o cu pa ção com o au men to da vi o lên cia na ci -
da de do Rio de Ja ne i ro e tam bém fa zer ob ser va ções
re la ti vas às de cla ra ções do Pre fe i to Cé sar Maia, que
ca u sa ram tan ta pre o cu pa ção, in clu si ve com ma ni fes-
ta ção, hoje, do Pre si den te da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil, Ru bens Appro ba to Ma cha do, que con si de-
rou um in ci ta men to ao cri me a de cla ra ção do Pre fe i to
Cé sar Maia de que a po lí cia, di an te do qua dro de vi o-
lên cia que está im pe ran do no Rio de Ja ne i ro, deve
agir no sen ti do de ma tar os con tra ven to res.

Na se gun da-fe i ra pas sa da, 24 de fe ve re i ro, con -
for me no tí ci as pu bli ca das em toda a im pren sa, tra fi-
can tes de sen ca de a ram uma onda de vi o lên cia no Rio 
de Ja ne i ro, ex plo din do bom bas, des tru in do ve í cu los,
pro i bin do a cir cu la ção de ôni bus, ata can do po li ci a is e
de ter mi nan do o fe cha men to do co mér cio em di fe ren-
tes ba ir ros da zona sul e nor te da ci da de.

No caso mais gra ve, ocor ri do em Bo ta fo go, 13
pes so as fi ca ram fe ri das após o lan ça men to de dois co -
que téis mo lo tov em um ôni bus que pas sa va por uma
rua do ba ir ro. No to tal, 24 ôni bus fo ram in cen di a dos, 13
de pre da dos ou me tra lha dos; pelo me nos 250 ôni bus

de i xa ram de cir cu lar e 20 ba ir ros da ci da de fo ram afe ta-
dos pela vi o lên cia, jus ta men te na ci da de mais ma ra vi-
lho sa do Bra sil e, como tan tos di zem, do mun do.

Na ave ni da Vi e i ra Sou to, em Ipa ne ma, um dos
lo ca is mais ca ros do Rio de Ja ne i ro, três bom bas de
fa bri ca ção ar te sa nal ex plo di ram em fren te a dois pré -
di os, por vol ta das 5h30. Os es ti lha ços que bra ram
par te da ja ne la de vi dro do apar ta men to do pri me i ro
an dar. As ou tras duas bom bas ar te sa na is fo ram lan -
ça das con tra ou tro pré dio. Ouvi o tes te mu nho de um
dos mo ra do res da que le edi fí cio, que, as sus ta do, foi
ve ri fi car na por ta ria de seu pré dio de onde vi nham
aque las ex plo sões tão fora de hora, tão inu si ta das.

Nin guém fi cou fe ri do, mas mo ra do res da re gião,
que tem um dos me tros qua dra dos mais ca ros do Rio
de Ja ne i ro – R$10 mil em mé dia – acor da ram as sus-
ta dos com a con fu são, cus tan do a acre di tar que
aque le ba ir ro – fa mo so pe las mú si cas de Tom Jo bim,
como Ga ro ta de Ipa ne ma – fora alvo de uma ação co -
man da da pelo trá fi co.

A no i te de ter ror con ti nu ou no dia se guin te, por
vol ta das 7h, em Bo ta fo go. Po li ci a is mi li ta res tro ca ram
ti ros com um gru po que fa zia ar ras tão con tra mo to ris-
tas pa ra dos no trân si to. Hou ve pâ ni co, mo to ris tas ten -
ta ram dar mar cha a ré e pe des tres cor re ram para se
pro te ger dos ti ros.

Na zona nor te e zona oes te do Rio de Ja ne i ro
tam bém ocor re ram atos de van da lis mo e ti ro te i os.
Esse foi o sal do da vi o lên cia que to mou con ta da ci da-
de do Rio de Ja ne i ro nes sa se gun da-fe i ra.

Entre tan to, te mos de nos lem brar que esta si tu-
a ção já vem ocor ren do há al gum tem po. Não é à toa
que o fil me Ci da de de Deus mos tra ce nas de ex tra or-
di ná ria vi o lên cia, com a qual con vi vem cri an ças e jo -
vens que pa re cem não ter al ter na ti va se não a de so -
bre vi ver na vi o lên cia, na mar gi na li da de.

O pri me i ro ata que con tra as au to ri da des e o Po-
der Pú bli co acon te ceu em 14 de maio de 2002, quan -
do qua tro ho mens, em duas mo tos, jo ga ram uma gra -
na da na sede da Se cre ta ria Esta du al dos Di re i tos Hu -
ma nos. Tam bém fo ram fe i tos dis pa ros de fu zis con tra
a por ta ria do pré dio onde fun ci o na o De par ta men to
do Sis te ma Pe ni ten ciá rio – De sip. Os au to res dos dis -
pa ros fu gi ram e, pou cos mi nu tos de po is, ati ra ram
tam bém em uma ca bi ne da Co or de na do ria de Vias
Espe ci a is – CVE, da Pre fe i tu ra, e em uma pa tru lha da 
PM, na en tra da do tú nel San ta Bár ba ra, em La ran je i-
ras, a cer ca de 500 me tros do Pa lá cio Gu a na ba ra. À
épo ca, a Go ver na do ra era a ex-Se na do ra Be ne di ta
da Sil va, hoje Mi nis tra da Ação So ci al, e o Pre fe i to era 
Cé sar Maia.
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No dia 24 de ju nho, a sede da pre fe i tu ra, na Ci -
da de Nova, foi atin gi da por mais de 200 ti ros. Uma
gra na da tam bém foi ar re mes sa da, sen do, pos te ri or-
men te, de to na da pelo Esqua drão Anti bom ba.

Em 11 de se tem bro pas sa do, uma ação or ques-
tra da por in te gran tes do cri me or ga ni za do foi de sen-
ca de a da em todo o Rio de Ja ne i ro. A ação in ter fe riu
no quo ti di a no de mo ra do res de nove ba ir ros do Rio.
Numa de mons tra ção de for ça, tra fi can tes or de na ram
o fe cha men to do co mér cio nes sas áre as.

Ain da em se tem bro de 2002, no dia 30, tra fi can-
tes or de na ram o fe cha men to do co mér cio e de es co-
las em vá ri os ba ir ros do Rio e em ou tros Mu ni cí pi os
da Re gião Me tro po li ta na. Foi um pro tes to or ga ni za do
con tra a trans fe rên cia de pre sos de uma fac ção cri mi-
no sa do Pre sí dio Ban gu I para o Ba ta lhão de Cho que.

Fi nal men te, no iní cio na ma dru ga da de 16 de
ou tu bro do ano pas sa do, ocor re ram dis pa ros con tra o
Pa lá cio Gu a na ba ra, em La ran je i ras, sede do go ver no
es ta du al. Foi o lan ce mais ou sa do de uma sé rie de
ata ques que ater ro ri za ram a zona sul, a 50 qui lô me-
tros do Pre sí dio Ban gu III, onde acon te cia uma ten ta-
ti va de fuga. Duas ra ja das de me tra lha do ra mar ca ram
com nove ti ros a fa cha da e as pi las tras do Pa lá cio, um 
dos sím bo los mais im por tan tes da Re pú bli ca.

Para es tu di o sos da vi o lên cia, o Po der Pú bli co
de mo rou a re a gir con tra os tra fi can tes, o que fa ci li tou
a ex pan são de seus po de res. A des con ti nu i da de das
po lí ti cas para o se tor só agra vou o pro ble ma. Ao que
tudo in di ca, as au to ri da des de mo ra ram a ad mi tir que
o cri me or ga ni za do es ta va cada vez mais for te. Pri -
me i ro, eles do mi na ram as co mu ni da des; de po is, pas -
sa ram a fa zer al gu mas in cur sões, exi bin do seu po der
em al guns ba ir ros.

Como dis se o jor na lis ta Jâ nio de Fre i tas, numa
de suas mais im por tan tes co lu nas: “Di an te des se
qua dro, a pa la vra, em ver da de, está com to dos”. É
pre ci so que to dos nós, bra si le i ros, Se na do res e Se -
na do ras, mem bros do Con gres so Na ci o nal, Ve re a do-
res do Rio de Ja ne i ro, De pu ta dos Esta du a is, pro fes-
so res, pes so as das mais va ri a das pro fis sões, pen se-
mos numa so lu ção para o pro ble ma.

Na ma nhã de on tem, o Pre fe i to Cé sar Maia, por
quem te nho o ma i or res pe i to, deu uma en tre vis ta à rá -
dio CBN – hoje re pro du zi da – so bre a onda de vi o lên-
cia na ci da de do Rio de Ja ne i ro. Ele pro pôs que o cri -
me or ga ni za do seja en fren ta do com mais ri gor. Mas,
como exem plo, dis se que, se fos se Go ver na dor em 11 
de se tem bro de 2002, quan do tra fi can tes che fi a dos
por Fer nan di nho Be i ra-Mar re be la ram-se em Ban gu I, 
te ria man da do o Bope, Ba ta lhão de Ope ra ções Espe -
ci a is, in va dir o pre sí dio, sem se pre o cu par com as

con se qüên ci as, in clu si ve “ma tan do quem ti ves se que
ma tar”.

Pro ce di men to des sa na tu re za faz lem brar o fa -
mo so mas sa cre do Ca ran di ru, onde 111 pes so as fo -
ram mor tas, fa zen do com que o País, in fe liz men te, re -
gis tras se um dos dias mais ne gros de des res pe i to
aos di re i tos hu ma nos. Por esse epi só dio, o Bra sil aca -
bou sen do tan tas ve zes men ci o na do como um lu gar
onde não se res pe i tam os di re i tos hu ma nos, onde
não se res pe i ta a or dem cons ti tu í da.

Cé sar Maia dis se que “quan do um de lin qüen te
tem es pa ço para pro du zir ações de ter ror e guer ri lha
ur ba na, como te mos vis to no Rio, é que ele não acre -
di ta mais na au to ri da de. Te mos que in ver ter isso. Se
pos sí vel, pren den do. No li mi te, usan do sua arma.
Ban di do tem que ter medo da po lí cia. Deve-se pen sar
em di re i tos hu ma nos para os que res pe i tam a lei”. 

Ouvi, ain da hoje de ma nhã, re pro du ção da en -
tre vis ta do Pre fe i to e lem bro-me da pas sa gem em que 
afir ma que, se gun do a sua de ter mi na ção, se os mem -
bros do Bope ti ves sem uma sé rie de ban di dos pela
fren te, de ve ri am de ter mi nar que to dos fi cas sem de i-
ta dos no chão e ati rar para ma tar na pes soa que, por -
ven tu ra, se me xes se.

Ora, se de um lado, o Pre fe i to tem ra zão quan do
afir ma que exis te um va zio de au to ri da de no Rio, é
pre ci so pen sar que to mar me di das enér gi cas para
com ba ter o cri me or ga ni za do não sig ni fi ca dar à po lí-
cia au to no mia para sair ma tan do. Em oca siões como
esta, é ain da ma i or a res pon sa bi li da de para não se
agir pre ci pi ta da men te. Como dis se a Drª San dra Car -
va lho, di re to ra da ONG Jus ti ça Glo bal, “de cla ra ções
como es sas po dem es ti mu lar as pes so as a ten tar fa -
zer jus ti ça com as pró pri as mãos”. 

Me di das emer gen ci a is são ne ces sá ri as para
con ter essa vi o lên cia e de fen der o ci da dão ca ri o ca
con tra as ações do cri me or ga ni za do. O Go ver no Fe -
de ral con cor dou em co lo car o efe ti vo mi li tar à dis po si-
ção do go ver no es ta du al, sob o co man do do Exér ci to,
con for me anun ci ou, hoje, o Mi nis tro da Jus ti ça. Será
uma co la bo ra ção emer gen ci al, vi san do a ga ran tir a
tran qüi li da de da po pu la ção. Obvi a men te, é um apo io
para os Go ver nos Esta du al e Mu ni ci pal do Rio de Ja -
ne i ro, mas é im por tan te men ci o nar que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va tem um pla no na ci o nal de se -
gu ran ça pú bli ca con sis ten te, con for me en fa ti zou hoje
o Mi nis tro da Jus ti ça, Már cio Tho mas Bas tos, que tem 
como ob je ti vo re vi ta li zar as po lí ci as e dar com ba te
sem tré gua ao cri me or ga ni za do. O pla no am bi ci o na
mu dar o que se cha ma de li nha da pro du ção da cri mi-
na li da de. A se qüên cia po lí cia-jus ti ça-ca de ia pre ci sa
se trans for mar numa li nha de com ba te ao cri me, es -

Fevereiro  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira  28 02743    603ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



pe ci al men te ao cri me or ga ni za do, e não numa li nha
de es tí mu lo ao cri me.

A ques tão da vi o lên cia tem mu i tas fa ce tas. Ela
não pode ser tra ta da se pa ra da men te da ques tão fi -
nan ce i ra dos Esta dos e, mais do que isso, da po lí ti ca
eco nô mi ca, da gra ve si tu a ção de de sem pre go que
ain da per du ra no País, do fato de tan tas pes so as não
te rem uma ren da ade qua da para so bre vi ver com dig -
ni da de.

É pre ci so que ve nha mos a pen sar no cur to, no
mé dio e no lon go pra zo em ações que vi sem à im-
plan ta ção de po lí ti cas so ci a is vol ta das para a re cu pe-
ra ção da auto-es ti ma das pes so as. E, para isso, é fun -
da men tal a im plan ta ção dos pro gra mas que pro mo-
vam uma so ci e da de mais igual, mais jus ta, mais or ga-
ni za da.

Sr. Pre si den te, res sal to, ain da, a im por tân cia
das de cla ra ções do Pre si den te da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, Ru bens Appro ba to Ma cha do a res -
pe i to das de cla ra ções do Pre fe i to Cé sar Maia de que
a po lí cia tem que agir para ma tar quan do das re be-
liões em pre sí di os. Será que esse é o pro ce di men to
mais ade qua do? Não será a ma ni fes ta ção do Pre fe i to
uma vol ta à bar bá rie, uma for ma de equi pa rar o Esta -
do ofi ci al à de lin qüên cia? É pre ci so pon de rar com o
Pre si den te da OAB, pois pa re ce que o Pre fe i to do Rio
de Ja ne i ro está uti li zan do uma lin gua gem fá cil para o
pú bli co ace i tar que é pre ci so cas ti gar, de ma ne i ra ge -
ne ra li za da, os res pon sá ve is pelo cri me. E Cé sar Maia 
faz isso sem se dar con ta de que o tipo de ati tu de por
ele pro pug na da po de rá ce i far a vida de pes so as ino -
cen tes, como já ocor reu.

Se nós, pela voz de tan tos Srs. Se na do res, de
ma ne i ra unâ ni me, con sen su al, pro pug na mos, jun to
ao Pre si den te Ge or ge Wal ker Bush e ao Pri me i ro-Mi-
nis tro Tony Bla ir, res pec ti va men te dos Esta dos Uni -
dos e da Ingla ter ra, para que não usem dos ins tru-
men tos bé li cos e da vi o lên cia para de sar mar o Ira que,
será que va mos ago ra pro pug nar, den tro das nos sas
ci da des, para que as au to ri da des usem de vi o lên cia
in dis cri mi na da?

Ora, Sr. Pre si den te Ro dolp ho Tou ri nho, sen do o
Pre fe i to Cé sar Maia do PFL, eu gos ta ria de aqui co lo-
car que é ne ces sá ria, sim, uma ação ri go ro sa con tra o 
cri me, mas den tro da lei. É pre ci so que o Pre fe i to, que
co nhe ce tão bem a Cons ti tu i ção, leve em con si de ra-
ção que exis tem, no Bra sil, nor mas cons ti tu ci o na is e
for mas de as au to ri da des res pon sá ve is pela se gu ran-
ça agi rem con tra o cri me, res pon sa vel men te, sem
que es te ja mos vol tan do à lei de ta lião, à bar bá rie.

Não po de mos equi pa rar o Esta do ofi ci al aos de -
lin qüen tes, es ti mu lan do a vi o lên cia. O que pre ci sa-

mos, sim, é de uma ação enér gi ca, pre ven ti va, e ne -
nhu ma ação será mais pre ven ti va do que a co lo ca ção
em prá ti ca, o mais ra pi da men te pos sí vel, de uma po lí-
ti ca eco nô mi ca que ob je ti ve uma so ci e da de mais jus -
ta, que ofe re ça opor tu ni da de de em pre go a to dos os
bra si le i ros e com a fir me de ter mi na ção de se as se gu-
rar a to dos o di re i to ina li e ná vel de par ti ci par da ri que-
za da Na ção.

É pre ci so, in clu si ve, nes te mo men to em que o
Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va está pre pa ran do as
re for mas fis cal, tri bu tá ria e pre vi den ciá ria, que con si-
de re mos como base tan to do sis te ma fis cal quan to do 
sis te ma pre vi den ciá rio que todo e qual quer bra si le i ro
re ce ba, como um di re i to à ci da da nia, uma ren da, ain -
da que bá si ca, mo des ta, mas su fi ci en te para a so bre-
vi vên cia de cada um.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro dolp ho Tou ri nho) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mão San ta.
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, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ros e bra si le i ras,
como este pro nun ci a men to é trans mi ti do pela TV Se -
na do, se rei bre ve. Enten do que o me lhor dis cur so na
his tó ria do mun do foi o Pai Nos so, e tem só 56 pa la-
vras. Então, tra ta rei de dois as sun tos.

Há um or gu lho ma i or do que ser Se na dor: ser
um ho mem do Pi a uí. Eu que ria apro ve i tar esta opor -
tu ni da de para di zer que o Pi a uí é ape nas di fe ren te.
Dos 27 Esta dos, o Pi a uí é o que teve o me lhor com -
por ta men to na nos sa his tó ria. Este Bra sil é gran dão
por ca u sa do Pi a uí. D. João VI, ao pas sar o go ver no
para o fi lho, dis se:“Fi que com o sul, e eu vou fi car com 
o nor te”. O Bra sil se ria di vi di do. E para o nor te foi um
in ter ven tor por tu guês, Fi di er, so bri nho e afi lha do de
D. João VI, gran de mi li tar por tu guês. E os pi a u i en ses,
em ba ta lha san gren ta, o ex pul sa ram do Bra sil. Daí a
uni da de des te País. O ou tro fato mais im por tan te na
his tó ria do Bra sil é a Re pú bli ca: o go ver no do povo,
pelo povo, para o povo. De zes se te anos an tes da pro -
cla ma ção, um jor na lis ta do Pi a uí, Davi Cal das, lan çou
um jor nal em Te re si na para ins pi rar o Bra sil a pro cla-
mar a Re pú bli ca.

Nes ta Re pú bli ca, ti ve mos duas ex ce ções, uma
foi a di ta du ra ci vil. O di ta dor ci vil co lo cou em to dos os
Esta dos in ter ven to res mi li ta res, qua se sem pre te nen-
tes. O Pi a uí se li vrou do te nen te, ace i tan do um mé di-
co, como eu, Leô ni da Melo. De po is, vi e ram as cam pa-
nhas de Rui Bar bo sa, que só ven ceu no Pi a uí. Rui
Bar bo sa! A co lu na Pres tes ar re gi men tan do co mu nis-
ta, e ele so nhan do to mar Te re si na. Foi pre so seu com -
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pa nhe i ro Ju a rez, e ele fu giu. Essa é a his tó ria. Aque le
povo im plan tou a pri me i ra ca pi tal pla ne ja da, ins pi ra-
ção para Jus ce li no fa zer Bra sí lia. Te re si na com 150
anos, Bra sí lia com pou co mais de 40. Essa é a his tó-
ria do Pi a uí na úl ti ma di ta du ra mi li tar.

Cur ve-se o Bra sil ao pi a u i en se que pre si diu por
duas ve zes esta Casa, o Se na dor Pe trô nio Por tel la,
que, sem tru cu lên cia, sem um tiro e sem uma bala, foi
o ma i or ar tí fi ce da re de mo cra ti za ção des te País. Quis
Deus que eu es ti ves se ao seu lado quan do esta Casa
foi fe cha da. Di an te de uma re for ma ju di ciá ria, a im-
pren sa pro cu rou Pe trô nio. Ele, com a fir me za de ho -
mem do Pi a uí, ape nas dis se: “Este foi o dia mais tris te
de mi nha vida”. Essa sua men sa gem che gou ao go-
ver no di ta to ri al, que re a briu este Se na do ao qual nós
per ten ce mos.

Esse é o Pi a uí, onde há pou co tem po hou ve
uma in ter ven ção, e o povo es cre veu a mais bela pá gi-
na da de mo cra cia para en si nar ao Bra sil que não se
cur va às in de cên ci as da Jus ti ça; onde foi es cri ta uma
pá gi na mu i to mais feia do que a de Pi la tos, por que Pi -
la tos la vou as mãos, aqui su ja ram as mãos. Ti ra ram o
go ver na dor do Pi a uí, que re pre sen ta nes ta Casa a
gran de za e vi bra ção do seu povo.

Apo i a mos, nós do PMDB, de pri me i ra hora, o
Pre si den te Lula e ain da aju da mos a ele ger o Go ver-
na dor do Esta do do Pi a uí.

O meu Esta do tem 224 ci da des. Deus me per mi-
tiu cri ar 76 no vas ci da des no Pi a uí, mais de um ter ço.
Ele ge mos o Go ver na dor do PT, cujo Par ti do não tem
ne nhum pre fe i to nas 224 ci da des do Pi a uí.

Esta mos jun tos. Ensi nei o povo a can tar “Lula lá, 
Mão San ta cá”. Ga nha mos. O Pre si den te foi lá lan çar
seu pro gra ma de com ba te à fome. É lou vá vel. To dos
nós, cris tãos do Pi a uí, con cor da mos: “Dai de co mer
ao que tem fome, de be ber ao que tem sede”.

Fui pi o ne i ro em ini ci a ti vas des se tipo em meu
go ver no com a cri a ção de res ta u ran tes – o pro gra ma
“Sopa na Mão”. Ao lado do Pa lá cio do Go ver no ti nha
uma guar da que foi re ti ra da para dar lu gar ao pri me i ro
res ta u ran te para os po bres do Bra sil. Essa ini ci a ti va
foi imi ta da por Má rio Co vas, foi imi ta da no Rio de Ja -
ne i ro, com Ga ro ti nho. O nos so res ta u ran te foi o pri me-
i ro, foi cri a do em ja ne i ro de 1995, e ele se ir ra di ou. É
lou vá vel o com ba te à fome, não sou con tra – re pi to:
eu cri ei o “Sopa na Mão”. Acon te ce que o Pi a uí quer
mu i to mais, Pre si den te Lula!

Há uma an ti ga luta nos sa, ela co me çou no meu
man da to de Go ver na dor de Esta do. Tes te mu nha dis -
so e aqui pre sen te é o De pu ta do Fe de ral Paes Lan -
dim, que tra duz bem a gran de za dos ho mens do Pi a uí

– ele, como ju ris ta, sabe que o ma i or ju ris ta des te
País era do Pi a uí: Evan dro Lins e Sil va. Ele é tes te mu-
nha de que na Su de ne, no iní cio do nos so Go ver no,
de fen di a tese de um téc ni co da Se cre ta ria de Inte gra-
ção Re gi o nal a res pe i to des sa re fi na ria que foi dis cu ti-
da aqui. Todo mun do a quer, tem que au men tar a pro -
du ção de pe tró leo, o Bra sil pre ci sa dis so – pre ci sa de
de ze nas de las.

A ma i or de fi ciên cia de re fi na ri as de pe tró leo – e
os nú me ros já fo ram mos tra dos hoje aqui – está no
Nor te e no Nor des te. De fen di, na Su de ne, com o tes -
te mu nho do De pu ta do Paes Lan dim, que ela fos se
en cra va da em Pa u lis ta na, uma ci da de do su des te pi -
a u i en se. Por que lá? Por que Pa u lis ta na fica eqüi dis-
tan te de to das as ca pi ta is: de Be lém, da pró pria Te re-
si na, de São Luís, de For ta le za, de Na tal, de João
Pes soa, de Re ci fe, de Ara ca ju e de Ma ce ió.

Essa é a tese que de pen de de uma de ci são po lí-
ti ca para ser co lo ca da em prá ti ca. Para isso, Lula tem
que se tor nar gran de como gran de foi Jus ce li no Ku-
bits chek. Em sua épo ca, per gun ta va-se “Por que Bra -
sí lia? Isso é um so nho”. José Bo ni fá cio so nhou mu i to
no Impé rio, mas foi Jus ce li no quem de ci diu en cra var
aqui a Ca pi tal Fe de ral. Bra sí lia era bem mais cara.
Aliás, a Ca pi tal se ria bem mais ba ra ta em qual quer
ou tra ci da de, mes mo fu gin do do Rio de Ja ne i ro, do
cres ci men to. Mas ele en cra vou aqui a Ca pi tal Fe de ral
– foi uma de ci são po lí ti ca com o ob je ti vo de in te ri o ri-
zar o país, di vi dir, dis tri bu ir as ri que zas. E olhem a se -
men te plan ta da!

É nes sa de ci são de Jus ce li no Ku bits chek que o
Pre si den te Lula tem que se ins pi rar. Jus ce li no teve
co ra gem de in te ri o ri zar. Essa re fi na ria é a pri me i ra
das de ze nas de re fi na ri as que pre ci sam ser fe i tas,
mas ela tem que ser fe i ta no Pi a uí, por que nun ca exis -
tiu um in ves ti men to gran de do Go ver no Fe de ral no
Esta do do Pi a uí.

Há, hoje, te ses de que ela de ve ria ser em Te re si-
na. Olhem o mapa, abram a Bí blia: a vir tu de está no
meio, a sa be do ria está no meio, a so lu ção é no meio,
o Pi a uí é no meio, é o Meio-Nor te, é o meio de onde
está o pro ble ma.

Há vin te anos se dis cu te so bre a con ve niên cia
de uma nova re fi na ria de pe tró leo no Nor des te. Ago ra,
a ques tão pa re ce no va men te ter es quen ta do. Re pre-
sen tan tes de di ver sos Esta dos do Nor des te, como é
na tu ral, es tão se ma ni fes tan do, de se jo sos de que a
re fi na ria se si tue em seus Esta dos.

Per mi ta-me, Sr. Pre si den te, vol tar ao as sun to, já 
que te nho duas cer te zas: a pri me i ra é de que as Re -
giões Nor te e Nor des te ne ces si tam de uma nova re fi-
na ria de pe tró leo, pois o atu al dé fi cit de re fi no, nes sas
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áre as, é de 200 mil bar ris por dia. A se gun da é de que
o Pi a uí é a es co lha cer ta para a lo ca li za ção da nova
re fi na ria, e há pelo me nos três as pec tos que me fa-
zem ter essa cer te za.

Pri me i ro: a re gião de Pa u lis ta na, no su des te pi a-
u i en se, é o pon to cen tral de um se mi cír cu lo que vai de 
Be lém a Sal va dor, logo, é o pon to ide al para re du zir
os cus tos de dis tri bu i ção do óleo re fi na do no Nor te e
Nor des te.

Se gun do, para fa zer mos jus ti ça so ci al: o Esta do
do Pi a uí pre ci sa de in ves ti men tos com pen sa tó ri os, já
que não te mos uma po lí ti ca re gi o nal. Ne ces si ta mos
de uma ma i or pre sen ça de in ves ti men tos fe de ra is em
nos so ter ri tó rio, para re du zir as for tes dis cre pân ci as
re gi o na is e in tra-re gi o na is. Di ver sos Esta dos da re-
gião já re ce be ram pe sa dos in ves ti men tos que di na-
mi za ram suas eco no mi as e, ago ra, che gou a hora do
semi-ári do pi a u i en se.

Ter ce i ro: fal ta pou co para con clu ir mos o Por to
de Luis Cor rêa. O Pi a uí tem 66 Km de li to ral. Já fo ram
gas tos 200 mi lhões no Por to e, com 10% des se va lor,
o con clu i re mos. Com isso, o abas te ci men to de óleo
cru fica fa ci li ta do e gera al ter na ti vas ao Por to de Ita -
qui, em São Luís, ou ao Por to de Pe cém, no Ce a rá.

Pre si den te Lula, nós vi ve mos um mo men to de
fina sin to nia en tre o Go ver no Fe de ral e o Go ver no do
Esta do do Pi a uí. Va mos apro ve i tá-lo. A ins ta la ção da
nova re fi na ria é uma gran de opor tu ni da de para o po -
der pú bli co fe de ral re di mir-se com o Pi a uí. Não há
me lhor for ma: se rão ge ra dos mi lha res de no vos em -
pre gos e se de sen vol ve rá a es pe ran ça àque la so fri da
po pu la ção.

O Ce a rá tem o Ban co do Nor des te, o Por to
de Pe cém e o De nocs é qua se “De nocs-CE” – o
de nocs do Ce a rá. A Ba hia tem o ex tra or di ná rio
Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri; o Ma ra nhão re ce-
beu a Vale do Rio Doce e o Por to de Ita qui; Per -
nam bu co tem a Su de ne e o Por to de Su a pe. E
nós? Não te ria che ga do a hora de se fa zer jus ti ça,
de se cri ar con di ções rumo a uma me lhor dis tri bu i-
ção das opor tu ni da des eco nô mi cas e so ci a is no
nos so País? Não cha ma mos isso de ci da da nia?

A Mi nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gia, Srª
Dil ma Rous seff, afir mou que o cri té rio a ser ado ta do
pela Pe tro brás será a des con cen tra ção do de sen vol-
vi men to re gi o nal. Acho que es ta mos fa lan do a mes -
ma lin gua gem. Des sa for ma, che ga re mos ao mes mo
des ti no: o Pi a uí. Só fal ta de fi nir se nos fi xa re mos em
Pa u lis ta na ou em Te re si na, uma das mais mo der nas
ca pi ta is do País. 

O Fome Zero foi lan ça do. Lan ço, ago ra, Pre si-
den te Lula, o Com pen sa ção Mil. 

Era o que eu 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. Mão San ta,
o Sr. Rod hol fo Tou ri nho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Au gus-
to Bo te lho.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Val dir Ra upp.

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 gra ve cri se, re la-
ti va à pro du ção de ener gia elé tri ca, que não há mu i to
se aba teu so bre o nos so País, mos trou a ne ces si da de
de uma re es tru tu ra ção pro fun da do sis te ma na ci o nal
de ener gia elé tri ca. Fi cou ní ti do e pla no que essa pro-
du ção não deve as sen tar-se qua se que ex clu si va men-
te so bre uma úni ca ma triz, a sa ber, a das usi nas hi-
dre lé tri cas. Ao mes mo tem po que to ma mos cons ciên-
cia de que nos sas op ções de cons tru ção de hi dre lé tri-
cas um dia vão es go tar-se, cons ta ta mos que o País
não pode fi car na de pen dên cia das in cer te zas do re gi-
me plu vi al.

É im pres cin dí vel, por tan to, Sr. Pre si den te, a di -
ver si fi ca ção das ma tri zes de pro du ção de ener gia
elé tri ca no ter ri tó rio bra si le i ro. As usi nas ter me lé tri cas
sur gem como a mais viá vel op ção para au men tar mos
a pro du ção na ci o nal, de modo a fa zer face às ina diá-
ve is ne ces si da des de cres ci men to eco nô mi co.

Se vol tar mos ago ra nos sos olhos para as vas ti-
dões da Re gião Ama zô ni ca, ve re mos, Srªs. e Srs. Se -
na do res, um qua dro um tan to di fe ren ci a do do res tan-
te do País. A re gião com ma i or vo lu me de água doce
do mun do apre sen ta con di ções re la ti va men te es cas-
sas para a cons tru ção de hi dre lé tri cas, pela re gu la ri-
da de pre do mi nan te no re le vo da pla ní cie ama zô ni ca.

Por ou tro lado, as gran des dis tân ci as en tre suas
ci da des e en tre es sas e as de ma is re giões bra si le i ras
têm re tar da do a in ter li ga ção do sis te ma de ener gia
elé tri ca da Re gião Nor te e des te com o sis te ma na ci o-
nal.

A ne ces si da de de op tar por ou tras fon tes de
ener gia elé tri ca se im pôs, des de cedo, à Re gião Ama -
zô ni ca. A uti li za ção de usi nas ter me lé tri cas à base da
que i ma de óleo di e sel sur giu como prin ci pal al ter na ti-
va para mu i tas ci da des do Nor te bra si le i ro. O óleo di e-
sel, no en tan to, é de modo ge ral, um pro du to caro e
de di fí cil ob ten ção na Ama zô nia, fa zen do com que
essa op ção não cor res pon da sa tis fa to ri a men te à de -
man da re gi o nal pre sen te e fu tu ra.

Nes se con tex to, Sr. Pre si den te, mos trou-se de
enor me re le vân cia a ex plo ra ção de uma imen sa ja zi-
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da de pe tró leo e de gás na tu ral em Uru cu, pró xi mo ao
rio Pu rus, no Esta do do Ama zo nas. As re ser vas nes -
sa área, as úni cas atu al men te pro du ti vas na Ama zô-
nia bra si le i ra, são de 160 mi lhões de bar ris de pe tró-
leo e mais de 100 bi lhões de me tros cú bi cos de gás
na tu ral. Todo esse gás na tu ral cor res pon de a 24%
das re ser vas bra si le i ras co nhe ci das e pode su prir a
de man da pre vis ta da re gião por mais de 50 anos.

A uti li za ção do gás na tu ral para a ge ra ção ter -
me lé tri ca, em subs ti tu i ção aos com bus tí ve is fós se is
lí qui dos e ao car vão, é hoje uma ten dên cia mun di al-
men te co nhe ci da. Quer pela que i ma mais com ple ta e
ma i or efi ciên cia ener gé ti ca, quer pela ba i xa emis são
de com pos tos de en xo fre e de car bo no, o gás na tu ral
apre sen ta no tá ve is van ta gens do pon to de vis ta eco -
nô mi co, de pro ces sa men to e de im pac to am bi en tal.
No Bra sil, des de o iní cio da dé ca da pas sa da, foi es ta-
be le ci da como meta o au men to da par ti ci pa ção do
gás na tu ral na ma triz ener gé ti ca de 2% para 12% até
o ano 2010. 

No pre sen te mo men to, Srªs. e Srs. Se na do res, o 
apro ve i ta men to do gás das re ser vas de Uru cu é ain da
in ci pi en te. Um po li du to, por onde se trans por ta pe tró-
leo e gás, foi cons tru í do, li gan do Uru cu a Co a ri, às
mar gens do So li mões, dis tan te 370 qui lô me tros de
Ma na us. De po is de in sis tir por al gum tem po na idéia
de trans por te de gás por bar ca ças de Co a ri até Ma na-
us, o Go ver no do Ama zo nas de ci diu apo i ar o pro je to
da Pe tro bras de cons tru ção de um ga so du to nes se
tre cho, op ção mu i to mais eco nô mi ca e ra ci o nal.

O ga so du to que li ga rá Uru cu a Por to Ve lho, a
ca pi tal de Ron dô nia, por sua vez, cons ta va do Pro gra-
ma Avan ça, Bra sil, do Go ver no fin do, e ha via pre vi-
sões de que en tra ria em fun ci o na men to ain da este
ano. É imen sa sua im por tân cia para o de sen vol vi-
men to dos Esta dos de Ron dô nia e do Acre, ca ren tes
de um for ne ci men to de ener gia elé tri ca com pa tí ve is
com suas de man das e ne ces si da des.

Gran de par te do gás hoje ex tra í do em Uru cu,
jun to com o pe tró leo – cer ca de seis mi lhões de me -
tros cú bi cos por dia -, deve ser re in je ta do nas re ser-
vas sub ter râ ne as, im pli can do cus tos adi ci o na is e um
modo de ex tra ção an ti e co nô mi co. De ou tra par te, o
Te sou ro Na ci o nal gas ta, em sub sí di os para o abas te-
ci men to das ter me lé tri cas da re gião com óleo di e sel,
um mon tan te que che ga a R$460 mi lhões por ano.

A Pe tro bras e seus só ci os no em pre en di men to
já re ser va ram os re cur sos para a cons tru ção dos 530
qui lô me tros do ga so du to Uru cu/Por to Ve lho, or ça dos
em US$250 mi lhões. Uma gran de usi na ter me lé tri ca,
com ca pa ci da de de pro du ção de 404 me ga watts, está 
sen do con clu í da, por sua vez, em Por to Ve lho, de ven-

do tor nar-se a prin ci pal uti li za do ra do gás trans por ta-
do em uma eta pa ini ci al.

O povo ron do ni en se pede a cons tru ção des se
ga so du to, que tra rá de sen vol vi men to e em pre gos,
afas tan do, além do mais, os ris cos de po lu i ção. A re -
du ção de cus tos na uti li za ção do gás na tu ral deve
tam bém re fle tir-se em pra zo re la ti va men te cur to, na
di mi nu i ção das con tas co bra das aos con su mi do res.

O Esta do de Ron dô nia, Sr. Pre si den te, pre ci sa
sair da pre cá ria si tu a ção em que se en con tra no que
toca à dis po ni bi li da de de ener gia elé tri ca para se tor -
nar um ex por ta dor con fiá vel, pri o ri ta ri a men te para o
Esta do do Acre, que en fren ta pro ble mas si mi la res
com a es cas sez de ener gia. Para tan to, a li nha de
trans mis são que liga Por to Ve lho a Rio Bran co está
qua se con clu í da.

A ex ten são do li nhão de Ji-Pa ra ná, em Ron dô-
nia, para Pon tes de La cer da, no Mato Gros so, vai ga -
ran tir a in ter li ga ção do sis te ma es ta du al ao na ci o nal.
Tal in ter li ga ção, Sr. Pre si den te, é, sem dú vi da, mu i to
de se já vel e aus pi ci o sa para um País que se en con tra
em es ta do crí ti co quan to à dis po ni bi li da de de ener gia
elé tri ca, como já co men ta mos.

Não é, por tan to, sem for tes e le gí ti mas mo ti va-
ções, que vi mos pro pug nan do pela alo ca ção dos re -
cur sos fe de ra is ne ces sá ri os para a con clu são do li -
nhão de Pon tes e La cer da/Ji-Pa ra ná, re le van te para
Ron dô nia e para o Bra sil.

Por sua vez, a cons tru ção do ga so du to per ma-
ne ce como pres su pos to des se sal to de sen vol vi men-
tis ta, que de ve rá es pa lhar-se de Ron dô nia para o
Acre e Mato Gros so, cons ti tu in do, ade ma is, im por tan-
te fa tor para o equi lí brio do sis te ma na ci o nal de ener -
gia elé tri ca. Sua cons tru ção, no en tan to, vem sen do
adi a da em ra zão de exi gên ci as do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral e do Ama zo nas e de gru pos li ga dos às ca u-
sas am bi en tal e in dí ge na.

Não jul ga mos que a dis cus são so bre tais ques -
tões seja ir re le van te. O pro ble ma é trans for má-las em
um im pas se per ma nen te, à cus ta de in fin dá ve is
ações e re cur sos, quan do as exi gên ci as le ga is já fo -
ram sa tis fe i tas.

Em mar ço de 2001, a Pe tro bras en tre gou ao
Iba ma o Estu do de Impac to Ambi en tal (EIA) e o Re la-
tó rio de Impac to ao Meio Ambi en te (Rima). Esses ins -
tru men tos mos tra vam a mi ni mi za ção do im pac to am -
bi en tal do em pre en di men to. A fa i xa de 20 me tros de
lar gu ra que se deve abrir no meio da sel va ama zô ni ca
para a ins ta la ção do ga so du to sub ter râ neo será logo
re com pos ta, em rit mo ain da mais rá pi do, por quan to a
ma té ria or gâ ni ca ti ra da será de vol vi da ao lo cal. O tra -
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ça do do ga so du to pas sa a 20 qui lô me tros do li mi te da 
ter ra in dí ge na mais pró xi ma.

Ron dô nia não pode mais es pe rar, Sr. Pre si den-
te. Já es pe ra mos mu i to.

Qu an do fui Ve re a dor na ci da de de Ca co al, em
Ron dô nia, pre sen ci ei um enor me que bra-que bra nas
ruas, quan do in cen di a ram até o es cri tó rio da em pre sa
de ener gia elé tri ca, além de vi a tu ras e a Pre fe i tu ra da
ci da de de Ca co al, em ra zão da fal ta de ener gia elé tri-
ca. É cer to que hoje não te mos mais es ses pro ble mas
tão gra ves, mas ain da per sis te o pro ble ma de ener gia
elé tri ca em Ron dô nia.

Há qua se dois anos, es pe ra mos a li cen ça am bi-
en tal do Iba ma para a cons tru ção des se ga so du to,
que, sem dú vi da, tra rá de sen vol vi men to para Ron dô-
nia e para o Esta do do Acre, além de atra ir in dús tri as,
ge ran do em pre go e ren da para o povo ca ren te do
Esta do de Ron dô nia.

As au diên ci as pú bli cas para a dis cus são do
EIA-Rima, ela bo ra do pela Pe tro bras, fo ram mar ca-
das, ini ci al men te, para no vem bro de 2001, mas aca -
ba ram sus pen sas, face à ale ga ção do Mi nis té rio Pú -
bli co es ta du al do Ama zo nas de que não ti nham sido
de vi da men te di vul ga das.

A per sis tên cia des se im pas se até os dias de
hoje não é ad mis sí vel, Sr. Pre si den te, quan do con si-
de ra mos a re le vân cia do pro je to sus pen so, par ti cu lar-
men te para a po pu la ção de Ron dô nia e do Acre.

Por tais ra zões, Srªs e Srs. Se na do res, exi gi mos
uma cé le re e ina diá vel de ci são do Go ver no Fe de ral,
re pre sen ta do pelo 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 (Iba ma),
re la ti va à li cen ça para a im plan ta ção do ga so du to
Uru cu-Por to Ve lho, que jul ga mos ter de mons tra do,
sob os di ver sos pon tos de vis ta per ti nen tes, o quan to
é de se já vel e ne ces sá ria para Ron dô nia, Acre, Ama -
zô nia e para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Con -

ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta.
V. Exª tem a pa la vra pelo tem po que res tar da

ses são, cujo tér mi no se dará às 18 ho ras 31 mi nu tos.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ros que as -
sis tem à TV Se na do, co me ço o meu pro nun ci a men to
sa u dan do o Dr. San to ro, que co man da a for ça-ta re fa
no meu Esta do; o Dr. Ro nal do Abdo, Pro cu ra dor va -
len te; o Dr. Luiz Fran cis co de Sou za; o Dr. Hen ri que
Her ke nhoff, um jo vem Pro cu ra dor que as su miu a ti tu-

la ri da de no Espí ri to San to com a sa í da do Dr. Ro nal-
do Abdo, que foi tra ba lhar no Rio Gran de do Sul.

Sr. Pre si den te, o Dr. Ge ral do Brin de i ro, meu
ami go par ti cu lar, por quem te nho imen sa con si de ra-
ção, teve um mo men to de fra que za ao dar um pa re cer
con trá rio à in ter ven ção con tra o cri me or ga ni za do no
meu Esta do. Mas, por in ter fe rên cia Di vi na, para re pa-
rar isso – por que Deus é gran de, e não há mal que
não se re ver ta em bem –, uma for ça-ta re fa foi man da-
da ao meu Esta do, co man da da pelo Dr. San to ro, o
que cri ou mu i ta ex pec ta ti va por par te do nos so povo.

Como as co i sas não acon te ce ram da no i te para
o dia, mu i ta gen te di zia que a for ça-ta re fa es ta va grá -
vi da de uma mon ta nha mas que iria pa rir um rato.

Tive o Dr. San to ro como as ses sor na CPI do
Nar co trá fi co – um pri vi lé gio – e, num de ter mi na do
mo men to im por tan te, o Dr. Luiz Fran cis co. E, diga-se
de pas sa gem, o Dr. Brin de i ro foi ami go da que la CPI.
Mas, eu que acre di ta va no tra ba lho da CPI sem pre
dei en tre vis ta, jun to aos ór gãos de co mu ni ca ção do
meu Esta do, di zen do que con fi a va mu i to em bons re -
sul ta dos.

O cri me or ga ni za do no Espí ri to San to não é
igual ao cri me or ga ni za do nos ou tros Esta dos. O cri -
me or ga ni za do é uma som bra: você sabe que ele
exis te, mas você não a vê. No meu Esta do, o cri me or -
ga ni za do é ins ti tu ci o na li za do. No meu Esta do, o cri me
or ga ni za do tem pa ten te. No meu Esta do, o cri me or -
ga ni za do ves te toga, ves te es to la, põe gra va ta, ves te
rou pas ca rís si mas e está nas co lu nas so ci a is. Bas ta
um cru za men to de da dos para pro du zir um des mon te
a par tir da cor rup ção, da fal ca trua pro mo vi da por essa
gen te ao lon go de anos, in ti mi dan do um Esta do tão
bo ni to e tão rico.

E ouço o Se na dor Mão San ta fa lan do do seu Pi -
a uí, com tan ta pro pri e da de, para aque les que não co -
nhe cem o seu Esta do. Qu an do se fala em mi sé ria,
logo se pen sa no Pi a uí, como se lá fos se o res to do
mun do. Mas o Se na dor Mão San ta nos tem mos tra do
a im por tân cia para o Bra sil do seu gran de Esta do. S.
Exª o go ver nou e, hoje, quem o go ver na é Wel ling ton
Dias, meu ex-Co le ga De pu ta do, que teve a pos si bi li-
da de de der ro tar, no pri me i ro tur no, oli gar qui as eter -
nas da que le Esta do, de vi do à in ter fe rên cia lá ha vi da.
Atu al men te, há con so nân cia en tre Go ver no Fe de ral e
Go ver no Esta du al.

Se na dor Mão San ta, con te com a aju da des ta
Casa. V. Exª pode con tar com este seu Com pa nhe i ro,
que, em bo ra fi lho ado ti vo do Esta do do Espí ri to San -
to, é nor des ti no de nas ci men to e fi lho de Dona Dadá.
De se jo ver o seu Pi a uí flo res cer, e es ta rei do lado de
V. Exª. Pa ra béns pelo amor que de vo ta à sua ter ra! E é 

02748 Sexta-feira  28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2003FEVEREIRO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL608     



tam bém com esse amor que me re fi ro ao Esta do do
Espí ri to San to.

Hoje vejo, Sr. Pre si den te, o cri me or ga ni za do
de grin go lar a tran qüi li da de da vida dos ho mens nor -
ma is, que le vam seus fi lhos à es co la, que têm es po sa.
“O pau que dá em Chi co dá em Fran cis co.” Cor re mos
to dos o mes mo ris co.

Dos 864 in di ci a dos na CPI do Nar co trá fi co, no
Bra sil, 10% são do meu Esta do. O Esta do é pe que no,
só tem 77 Mu ni cí pi os. E Deus tem guar da do a mim e
a mi nha fa mí lia, por que te nho con ta do com o ca ri nho
e as ora ções do povo do Bra sil nes te sen ti do.

Pa ra béns, pe los re sul ta dos, ao Mi nis té rio Pú bli-
co! Aliás, das boas co i sas que ain da so bram no Bra -
sil, por que ven de ram tudo que é nos so. O BNDES
em pres tou o di nhe i ro, eles com pra ram o que era nos -
so com o nos so di nhe i ro, pa ga ram mal, o ser vi ço pi o-
rou, as ta ri fas su bi ram, e eles ago ra que rem mais di -
nhe i ro para in cre men tar o ne gó cio, por que a pro pos ta
era me lho rar o ser vi ço e a vida do bra si le i ro. Como diz 
o nos so Pre si den te, Lula, ter ce i ri za ram o País. Hoje, a 
alta da ga so li na e do gás de co zi nha o Pre si den te da
Re pú bli ca sabe pe los jor na is, se é o su je i to que de -
cre ta a su bi da do pre ço do gás de co zi nha, por que
ago ra tudo são as agên ci as que fa zem, o Pre si den te
não faz nada. E é o Pre si den te que so fre nas ruas o
des gas te, por que o povo co bra do Pre si den te, e o
Pre si den te é igual ao povo, toma co nhe ci men to da
su bi da do pre ço do gás de co zi nha pelo jor nal. E o su -
je i to que man dou su bir a ta ri fa, se ele mor rer hoje, é
en ter ra do como in di gen te, por que nin guém sabe
quem é. E, das co i sas boas que so bram, o Mi nis té rio
Pú bli co é uma de las. Tem pro ble mas? Tem. Mas pal -
mas ao Mi nis té rio Pú bli co. Pal mas a es ses pro mo to-
res ma ra vi lho sos e com to das es sas de fi ciên ci as. Pal -
mas à Po lí cia Fe de ral do Bra sil. E eu di zia aqui, num
pro nun ci a men to que fiz, de uma for ma até irô ni ca,
que, en quan to a Argen ti na tem 47 mil ho mens na Po -
lí cia Fe de ral, um país de ape nas 32 mi lhões de pes -
so as, o Bra sil, que tem 170 mi lhões de ha bi tan tes, só
tem 7 mil ho mens na Po lí cia Fe de ral. Só na fron te i ra
do Mato Gros so do Sul com o Pa ra guai, por onde en -
tra toda a ma co nha con su mi da da Ba hia para ba i xo,
que abas te ce o Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo e as gran -
des ca pi ta is, pro du zi da pela fa mí lia Mo rel – uma fa mí-
lia de bra si le i ros, de três ge ra ções de nar co tra fi can tes
que es tão den tro do Pa ra guai, por onde pas sa todo o
con tra ban do e hoje até par ti lhas de co ca í na –, te mos
1,1 mil qui lô me tros aber tos e mais 700 com Mato
Gros so, com a Bo lí via, tam bém aber tos, onde es tão
as ca bri te i ras, por onde pas sam to dos os car ros rou -

ba dos dos bra si le i ros que tra ba lham nes te País, sem
a mí ni ma pro vi dên cia.

Esta mos vi ven do dias tre men da men te ter rí ve is
e uma so lu ção pre ci sa ser dada de for ma ime di a ta.
Ale grou-me mu i to es tar hoje no Pa lá cio do Pla nal to
pela ma nhã, com a Ban ca da do Rio de Ja ne i ro. Fui
con vi da do e sin to-me mu i to hon ra do. O Rio vive um
mo men to de gran de de ses pe ro, quan do se pre pa ra
para uma fes ta tra di ci o nal – o car na val –, da qual não
faço par te, pois con tra ria os meus prin cí pi os re li gi o-
sos. Mas é uma fes ta que atrai tu ris tas do mun do in te i-
ro para aque la ci da de, Sr. Pre si den te, tra zen do di vi-
sas para o País e para o Rio. Os ho téis es tão sen do
es va zi a dos pe las no tí ci as de pri me i ra pá gi na de jor -
na is do mun do so bre a vi o lên cia que se es ta be le ceu
no Rio de Ja ne i ro, onde o Esta do ban di do, o Esta do
cri mi no so as su miu o lu gar do Esta do de di re i to.

Lem bro-me de um epi só dio ocor ri do nes te País
que, du ran te no ven ta dias, de i xou as pes so as so bres-
sal ta das. Vou citá-lo, ape sar de exis ti rem cen te nas de
ou tros fa tos anô ni mos que não te mos como re la tar,
mas este, cer ta men te, usa rei como fi gu ra para cha-
mar a aten ção dos ou tros.

Re fi ro-me ao se qües tro de Wel ling ton Ca mar go,
ir mão da du pla Zezé Di Ca mar go e Lu ci a no. Wel ling-
ton, pa ra plé gi co – aliás, hoje, De pu ta do Esta du al pelo 
Esta do de Go iás –, ele geu-se com essa ban de i ra de
luta, con tra a vi o lên cia. Não exis te ou tra ban de i ra de
luta nes te mo men to. Até a ban de i ra de luta de com ba-
te à fome e à mi sé ria, sem dú vi da al gu ma, in clui a vi o-
lên cia nes se tema, quan do a vi o lên cia, nes te úni co
mo men to, de i xa de ser o tema pri me i ro.

Nós que nos acos tu ma mos, Sr. Pre si den te, a
ver Zezé Di Ca mar go... Aliás, que ro sa u dar a mãe
dele, Dª He le na, uma mu lher de ora ção, que vive com
a Bí blia na mão, fa lan do com Deus, cre io ser ela a úni -
ca mu lher no mun do que con se guiu dar à luz um rou -
xi nol: o Zezé Di Ca mar go, que é esse pa tri mô nio bra -
si le i ro, pa tri mô nio da nos sa cul tu ra, de ber ço po bre,
de ber ço sim ples – aliás, não gos to nem des sa pa la-
vra, por que po bre é o di a bo –, sem pri vi lé gi os na vida, 
como mi lhões de bra si le i ros. Cres ceu com a sua mú -
si ca, com o seu ta len to, um com po si tor dos mais ex -
pres si vos, de quem sou fã de for ma in con di ci o nal. Ele
sem pre me ale grou, can tan do na te le vi são. A ori gem
dele, sem dú vi da al gu ma, é um es tí mu lo para tan tos
quan tos que i ram ven cer na vida. O ir mão do Zezé foi
se qües tra do. E eu, que sem pre vi esse moço sor rin do
e can tan do na te le vi são, Sr. Pre si den te, eu era De pu-
ta do Fe de ral, pela pri me i ra vez, eu o vi cho rar. Esse
ra paz che gou à Câ ma ra, veio ao Con gres so, vi si tou o
nos so Pre si den te, para pe dir so cor ro. O Pre si den te
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da Casa o aten deu e esse ra paz só con se guiu fa lar
uma co i sa: cla mar por pre sí dio fe de ral. Veio a esta
Casa, na que la mes ma oca sião – esse moço, que
sem pre riu e can tou – cho rar pelo de sa pa re ci men to
de seu ir mão. Em se gui da, os fa cí no ras, in sen sí ve is,
co me te do res de atro ci da des con tra a vida hu ma na,
Se na dor Mão San ta, cor ta ram a ore lha de Wel ling ton
Ca mar go, co lo ca ram em um iso por e man da ram en -
tre gar à fa mí lia. Esse ra paz cho rou aqui tam bém e só
pe diu a cri a ção de pre sí dio fe de ral.

Há mu i tos anos es ta mos ba ten do so bre isso. O
cri me or ga ni za do não é um foco exis ten te em um só
Esta do, é uma rede e foi de tec ta da pela CPI do Nar -
co trá fi co. O gran de dra ma no Bra sil hoje é rou bo de
car ga; mi lhões de mo to ris tas são mor tos, mi lhões de
ór fãos são jo ga dos ao so fri men to por con ta da ação
do cri me or ga ni za do. Esses ca mi nhões são tro ca dos
por co ca í na; essa ma té ria é com pra da por co mer ci an-
tes ines cru pu lo sos, por con ta da vida da que les que
mor rem na es tra da. O nar co trá fi co foi es ta be le cen do
com o cri me or ga ni za do todo o seu do mí nio e, a par tir
de seu di nhe i ro, co lo cou seus pi la res den tro do Po der
Le gis la ti vo, den tro das po lí ci as, do Po der Exe cu ti vo e
do Ju di ciá rio, cri an do para si um Esta do pa ra le lo, um
Esta do ban di do, que ten ta so bre por, sub ju gar e hu mi-
lhar o Esta do de di re i to. Há um cla mor por es ses pre -
sí di os fe de ra is.

Hoje, pela ma nhã, es ti ve com o Pre si den te Lula
numa re u nião e, após um pro nun ci a men to meu, dis se
a Sua Exce lên cia: Pre si den te, quan do de sar ti cu la mos
a qua dri lha de Hil de bran do Pas co al no Acre, o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so foi mu i to sen sí vel.
Qu an do o Go ver na dor Jor ge Vi a na, do Acre, veio a
Bra sí lia pe dir so cor ro, o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so pos si bi li tou-lhe, deu-lhe a fa ci li da de de
cons tru ir um pre sí dio fe de ral em ca rá ter ur gen tís si mo.
E aque le jo vem Go ver na dor obs ti na do, va len te, ir mão
de nos so Lí der, Se na dor Tião Vi a na, lu ta va pela li ber-
da de do povo opri mi do do Acre, teve a fa mí lia cor ren-
do ris co. Pas sa mos qua tro dias no Acre, na CPI do
Nar co trá fi co. Ca vei até ce mi té rio clan des ti no de Hil de-
bran do Pas co al, ti rei crâ ni os de pes so as ain da com
pro jé til, por que ain da não mor to re ce bia o tiro de mi se-
ri cór dia quan do já es ta va no bu ra co. Foi fe i to esse
pre sí dio, Sr. Pre si den te, e eles es tão lá até hoje. Não
hou ve fuga não tão-so men te por que o pre sí dio tem o
nome de Pre sí dio Fe de ral, mas pela qua li fi ca ção da-
que les que fo ram co lo ca dos para to mar con ta dele.

Con ti nu an do, dis se ao Pre si den te Lula: Fer nan-
di nho Be i ra-Mar não pode ser trans fe ri do para São
Pa u lo nem para lu gar al gum. Qu an do o Mi nis tro José
Gre go ri era Mi nis tro da Jus ti ça, fui a ele e dis se-lhe

que não trans fe ris se Fer nan di nho Be i ra-Mar para o
Rio de Ja ne i ro, pois iria cri ar tu mul to na que le Esta do
e o cor po dele é glo ri fi ca do. Ele pas sa pela pa re de,
ele vaza do ou tro lado. Co lo que-o aqui na Pa pu da,
que foi re mo de la da e exis tem al gu mas ce las de se gu-
ran ça má xi ma. Ele é um pro ble ma fe de ral. Insis ti ram
em man dá-lo. Fer nan do tem fe i to isso tudo que te mos
no tí cia. Quem co nhe ce Ban gu I, e eu co nhe ço, sabe
que é uma ja u la aper ta da. Não há con di ção de se sair
de Ban gu I sem sal vo– con du to, Sr. Pre si den te. Fer -
nan di nho Be i ra–Mar saiu de Ban gu I, en trou em Ban -
gu II, ma tou o UÊ, fez o que quis, saiu do ou tro lado,
está tudo do mi na do. Mas sabe por quê? Por que o
sal vo-con du to deu-lhe a cha ve. Ele saiu abrin do as
por tas com cha ve. Fer nan di nho Be i ra-Mar pode es tar
tran ca do den tro de um ba nhe i ro; se a pes soa que es -
ti ver to man do con ta da por ta for uma pes soa de bem
e não lhe der aju da, ele não pode fa zer nada – den tro
de um ba nhe i ro, quan to mais numa cela de se gu ran-
ça má xi ma!

Eu dis se ao Pre si den te para fa zer o pri me i ro
pre sí dio em Bra sí lia: Ra pi da men te, o se nhor pode fa -
zer em 8 ou 10 me ses um pre sí dio de se gu ran ça má -
xi ma e tra zer para cá Fer nan di nho Be i ra-Mar, Hil de-
bran do Pas co al, to dos os pe ri cu lo sos da Na ção, que
es tão no Rio de Ja ne i ro. Tra ga para cá e diga que eles 
ago ra vão fi car do seu lado aqui, por que o País tem
quem man da. Qu e ro ver o que vão fa zer com eles do
seu lado. 

O Pre si den te riu, mas, de re pen te, dis se: “Gos -
ta ria de anun ci ar que o Mi nis tro, ago ra, vai dar uma
co le ti va para anun ci ar a cons tru ção de cin co pre sí di-
os de se gu ran ça má xi ma, em ca rá ter de ur gên cia; um 
pre sí dio será cons tru í do em Bra sí lia, para tra zer es -
ses pe ri cu lo sos que es tão es pa lha dos no Esta do”.

E eu digo: po de mos cons tru ir, mas é pre ci so co -
lo car uma tro pa de eli te. De que é for ma da uma tro pa
de eli te? Ho mens re ci cla dos, com fi cha lim pís si ma,
qua se per fe i tos, ho mens que te nham pas sa do por
tes tes psi co ló gi cos, que te nham sido pro va dos na
rua, que não te nham se cor rom pi do; gen te de fi cha
lim pa, gen te que nun ca so freu pro ces so, gen te com
co ra gem e com sa lá rio di fe ren ci a do. Va mos bus car
uma me câ ni ca para me lho rar o sa lá rio des ses que to -
ma rão con ta do pre sí dio fe de ral, por que o pro ble ma
não é quem vai es tar den tro da cela, o pro ble ma é
quem está do lado de fora. Fer nan di nho Be i ra-Mar,
quan do es ta va pre so aqui em Bra sí lia, te le fo nou da
cela dele para um res ta u ran te pe din do la gos ta. Dá
para o se nhor?

O pro ble ma não é quem está den tro, mas quem
está fora. Aí é que te mos que ter cu i da do. Qu an do nós 
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fa la mos em pre sí dio, Srs. Se na do res, nós es que ce-
mos este de ta lhe: o pro ble ma não é quem está den tro.
Eu que ro ver um ho mem, mes mo tran ca do num ba -
nhe i ro sim ples, se, jo gan do-se a cha ve fora e sen do a
bás cu la me nor que o cor po dele, sair sem aju da ex -
ter na. O pro ble ma é o sal vo-con du to. É isto que te mos
que re sol ver. E o sal vo-con du to será re sol vi do a par tir
de onde? Das Cor re ge do ri as de Po lí cia. Cor re ge dor
de Po lí cia não pode ser um po lí cia! Um Cor re ge dor de 
Po lí cia não pode ser um De le ga do, por que ele es ta rá
vul ne rá vel. Os pro ces sos que es tão lá são da tro pa de 
seus com pa nhe i ros. Esse car go é po lí ti co. E se ama -
nhã, de for ma er rô nea, ele é in di ca do por po lí ti cos
para fa zer a von ta de de les no in te ri or. Esse De le ga do
que só cum pre von ta de de po lí ti co não mexe em ne -
nhum pro ces so por que tem medo. Ama nhã, ele per de
o car go e vem ou tro no lu gar dele e vai puni-lo. Vai vin -
gar-se; se ele for mu i to enér gi co, eles atin gem a fa mí-
lia dele. 

Sr. Pre si den te, Cor re ge dor de Po lí cia não pode
ser ho mem da tro pa. Tem que ser um ho mem que não 
te nha es ta do na rua, que não te nha fe i to par te des sa
con vi vên cia. Tem que ter sa lá rio di fe ren ci a do; tem
que en trar cor re ge dor, se apo sen tar cor re ge dor e
mor rer cor re ge dor.

Os Go ver na do res, nes te mo men to exa to, só te -
rão uma sa í da di an te do cri me or ga ni za do – digo “cri -
me or ga ni za do” de ar mas nas mãos e que faz der ra-
mar san gue –: ter co ra gem de me ter as mãos e lim par
as suas po lí ci as.

Gra ças a Deus, no bre Se na dor Mão San ta, nós
a ma i o ria ab so lu ta de po li ci a is nes te País tra ba lham
ab ne ga da men te. São sa cer do tes da pro fis são, re ce-
ben do sa lá ri os ín fi mos. Mas uma par te sig ni fi ca ti va
apo dre ceu. Um po li ci al que está res pon den do a pro -
ces so na pode es tar na rua fa zen do guar da de ci da-
dão. E aí tem que en trar a co ra gem do go ver na dor
para to mar uma ati tu de nes te mo men to.

Fol ga-me mu i to, nes ta data, fa zer o re gis tro da
po si ção do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de
bus car, até mes mo an tes de sua im plan ta ção mais
de fi ni ti va, essa po lí ti ca de se gu ran ça pú bli ca, por que
es ta mos vi ven do um es ta do de ex ce ção. Não po de-
mos fa zer po e sia com se gu ran ça pú bli ca. Não po de-
mos de li rar com se gu ran ça pú bli ca. No nos so País
não es ta mos dor min do de ja ne la aber ta. Não vi ve mos
mais no in te ri or, onde dor mi mos de por tas aber tas e
nos sos fi lhos to cam vi o lão até 1h da ma nhã. Não po -
de mos fa zer po e sia com isso. O es ta do é de ex ce ção.

O Bra sil lem bra mu i to bem da que le gru po, do
qual fi ze ram par te o De pu ta do Ge no í no e o nos so
que ri do Se na dor Su plicy, que acom pa nhou o caso

dos se qües tra do res de Abí lio Di niz. Os se qües tra do-
res de po is fi ze ram gre ve de fome. Co i ta dos!

Pes so as fo ram para a por ta do pre sí dio pe dir
que os sol tas sem. Tan to fi ze ram, tan to fi ze ram que
eles fo ram sol tos. Fo ram em bo ra. Sa bem o que acon -
te ceu? Vol ta ram ago ra para se qües trar o Oli ve to. Por
quê?  Por que eles sa bem que a nos sa lei, De pu ta do
Bis po Ro dri gues e Se na dor Mar ce lo Cri vel la, é frou -
xa, que nos so Có di go Pe nal é hor rí vel. Eles sa bem
que esse Có di go de Pro ces so Pe nal, de 42, é um ins -
tru men to que está mu i to mais a ser vi ço do cri me do
que da so ci e da de como um todo.

Como se con ce be que um tra fi can te de dro gas
por tan do uma to ne la da de co ca í na, 20 bar ris de éter
para re fi no de co ca í na pega cin co anos de ca de ia?
De po is, cum pre dois ter ços da pena e vai em bo ra, rin -
do da so ci e da de. E nin guém con fis ca nada do que é
seu. E cum pre dois ter ços quan do é bem pre so, por
um bom juiz tipo Dr. Odi lon, mão pe sa da lá do Mato
Gros so do Sul, um bom de le ga do. Nor mal men te isso
não ocor re. O que nor mal men te ocor re? Qu an do o
juiz é bom, é subs ti tu í do, para que o subs ti tu to dê a
sen ten ça. Qu an do o de le ga do vai che gan do no tal fu -
la no, subs ti tui-se o de le ga do. Mu dam as pe ças do in -
qué ri to e o in di ví duo pas sa a ser um in jus ti ça do da so -
ci e da de.

O ins tru men to que esta Casa vo tou, a nova Lei
do Nar co trá fi co que muda a ló gi ca das pe nas, Sr. Pre -
si den te, está na Câ ma ra ago ra. Em caso de trá fi co de
dro gas, fi nan ci a men to de dro gas, Se na dor, em vez de 
cin co anos, cri mi no sos pas sa rão a cum prir 20 anos,
sem pro gres são de re gi me e se ti ve rem mais uma
con de na ção por for ma ção de qua dri lha cum pri rão
mais 20 anos. Essa acu mu la ção ele va rá os agra van-
tes que po de rão so mar 50 anos. Isso vai re sol ver?
Não sei, mas é a nos sa par te. É como ca de a do em bi -
ci cle ta: co lo ca-se um ca de a do para de ses ti mu lar o la -
drão que olha e se de ses ti mu la, mas se ele re sol ver
le var ele põe na ca be ça a bi ci cle ta e a leva.

Fo mos ele i tos para fa zer a lei. Não te mos um ou -
tro ins tru men to a ofe re cer à so ci e da de se não a lei,
que está nas nos sas mãos. Te mos que vo tar leis para
aque le que afron ta con tra a vida hu ma na, Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, aque le que não tem amor à vida hu -
ma na e que quer cons tru ir seu dia a dia em cima do
san gue dos nos sos ir mãos pen se dez ve zes an tes da
prá ti ca do cri me. Hoje ele não tem nem ra zão para
pen sar, por que não exis te lei que pos sa se gu rá-lo. Se
o in di ví duo, an tes de co me ter de ter mi na do cri me pelo 
qual po de rá pe gar 20 anos por trá fi co, mais 20 por for-
ma ção de qua dri lha, mais as acu mu la ções, vai pen -
sar dez ve zes – o que não ocor re atu al men te.
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Não po de mos fi car fa zen do dis cur sos ou po e sia
com um as sun to tão sé rio. Se gu ran ça pú bli ca é, sem
dú vi da al gu ma, in ves ti men to. Assas si na ram o De pu-
ta do Fe de ral Val de ci de Je sus no Rio de Ja ne i ro. Um
com pa nhe i ro nos so, no ano pas sa do, aqui da Câ ma ra
Fe de ral foi as sas si na do de for ma cru el na por ta da
sede do seu Par ti do. Sa bem quem o as sas si nou?
Dois pre sos que fo ram ti ra dos da ca de ia para as sas-
si nar o Val de ci e de po is vol tar para a ca de ia. Eles sa í-
ram so zi nhos? Não. Eles têm cor po glo ri fi ca do? Não.
Não pas sam pela pa re de. Como sa í ram? O sal-
vo-con du to. Quem deu a cha ve? Quem re ce beu para
dar a cha ve? Quem re ce beu para en co men dar?
Quem man dou?

Ele foi as sas si na do. Fi ca ram a vi ú va e os fi lhos.
Um povo in te i ro que o ama va, sua igre ja fi cou cho ran-
do. E al gu mas pes so as fa zem po e sia com se gu ran ça
pú bli ca! Pre ci sa mos ter mu i to ca ri nho com di re i tos
hu ma nos. Pre ci sa mos en ten der que um su je i to que
es tu pra uma cri an ça de oito anos e mete uma bala na
ca be ça do pai dela me re ce que seus di re i tos hu ma-
nos se jam pre ser va dos na ca de ia, mas tam bém me -
re ce apo io dos ór gãos de pre ser va ção dos di re i tos
hu ma nos a fa mí lia da cri an ça que foi es tu pra da. A
pre o cu pa ção de le var um col cho ne te e uma mar mi ta
quen te para o pre so é mu i to ma i or do que atin gir
quem foi atin gi do, de tra tar quem foi atin gi do!

Sr. Pre si den te, gos ta ria que V. Exªs as si nas sem
co mi go um re que ri men to que man da rei ao Pre si den-
te pe din do a Sua Exce lên cia que as sim que o pre sí dio
es ti ver pron to, que seja ter ce i ri za do para a ini ci a ti va
pri va da, a fim de que ela pos sa co lo car ser vi ço den tro
do pre sí dio. E aqui lo que o pre so ga nhar com o seu
ser vi ço vai pa gar a sua ali men ta ção, par te dis so vai
sus ten tar a sua fa mí lia fora e par te será de po si ta do
para a fa mí lia que ele atin giu. E se ele, por aca so, fi car
tris te, re vol ta do e qui ser dar ca be ça da na pa re de e
co lo car fogo no seu col cho ne te, vai dor mir no chão
até tra ba lhar no va men te e ter di nhe i ro para co lo car
um novo col cho ne te para ele.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – Se na-
dor Mag no Mal ta, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Com
mu i to pra zer.

O Sr. Mar ce lo Cri vel la (Blo co/PL – RJ) – O no -
bre Se na dor é, nes te País, uma re fe rên cia de um Par -
la men tar ati vo, mo der no, que vive e en car na a si tu a-
ção atu al da so ci e da de. V. Exª fez uma cru za da na ci o-
nal por oca sião da CPI do Nar co trá fi co. O País lhe
apla u diu. Qu e ro usar esta tri bu na para fa zer um ape lo
a V. Exª, que se tem trans for ma do num dos ma i o res

es pe ci a lis tas nes sa ques tão e es pe ci a lis ta for ma do
no com ba te, sol da do não de aca de mia e de li vros,
mas de cam po de ba ta lha e de te a tro de ope ra ção.
Que V. Exª con ti nue com a cru za da, for man do aqui no 
Se na do a CPI do Nar co trá fi co, que não pode aca bar.
Enquan to o pro ble ma do nar co trá fi co não aca bar, a
CPI deve con ti nu ar. V. Exª foi ins pi ra dor des sa cam pa-
nha que o nos so Pre si den te Lula en cam pa ago ra: de
cons tru ir pre sí di os fe de ra is. E é com mu i ta sa tis fa ção
que eu gos ta ria de so li da ri zar-me, de pú bli co, com
esta pro pos ta que V. Exª aca ba de apre sen tar: pri va ti-
za ção dos pre sí di os fe de ra is, ga ran tir que haja lá den -
tro tra ba lho e edu ca ção para que esse ho mem ama -
nhã não diga que não lhe foi dada opor tu ni da de de se
res so ci a li zar. Aliás, gos ta ria de cum pri men tar V. Exª
pelo tra ba lho de re cu pe ra ção que faz dos vi ci a dos.
Não foi à toa que Deus lhe deu essa mis são. E, como
seu com pa nhe i ro, sin to-me mu i to hon ra do, não só
por que V. Exª é o Lí der do meu Par ti do, mas por que
tam bém sei que não é só o tra ba lho ma te ri al, mas
tam bém o es pi ri tu al que V. Exª tem fe i to para o bem
da nos sa so ci e da de. Que Deus lhe aben çoe! Nos sa
so li da ri e da de. Pa ra béns, no bre Se na dor!

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES) – Obri -
ga do, Se na dor Mar ce lo Cri vel la. Hon ra-me mu i to e
en ri que ce o meu pro nun ci a men to a sua in ter ven ção.
V. Exª é um ho mem que tem co ra ção, e eu não acre di-
to em po lí ti ca pú bli ca que não pas se pelo co ra ção.
Para mim esse cha vão “von ta de po lí ti ca” é a ma i or
men ti ra do mun do, por que, se fos se ver da de i ro, vi ve-
ría mos numa so ci e da de di fe ren ci a da, por que von ta-
de po lí ti ca para mim pas sa pelo co ra ção pri me i ro
para de po is che gar à ra zão. E quan do se faz dis cur so
de von ta de po lí ti ca pa re ce que é uma co i sa só da ra -
zão e que não atin ge o co ra ção de ma ne i ra ne nhu ma.
E V. Exª é um ho mem que, com o seu co ra ção, onde
dis se ram que nada flo res ce, que não ti nha mais je i to
– as ter ras se cas do Esta do que tive o pra zer de nas -
cer, a Ba hia –, V. Exª fez flo res cer e hoje dá co mi da,
dá es co la, co lhe-se fe i jão, abó bo ra e la ran ja.

Pen so que o País vive o seu mo men to de ex pec-
ta ti va com um Pre si den te que tem mu i to co ra ção. Eu
dis se aqui, no meu pri me i ro dia, que a co i sa que mais
me fas ci na no Pre si den te da Re pú bli ca é por que Sua
Exce lên cia é um ho mem pú bli co que tem co ra gem de
cho rar pu bli ca men te pela mi sé ria de seus ir mãos.

A mi nha mãe di zia – e mi nha mãe era anal fa be ta
pro fis si o nal, Dona Dadá: “Olhe, meu fi lho, quem não
cho ra não tem ca pa ci da de de amar”. E esse Pre si-
den te da Re pú bli ca pode não ter as le tras que os in te-
lec tu a is gos ta ri am que ti ves se, até por que se as le-
tras le vas sem a al gum lu gar, nós, hoje, se ría mos um
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País sem pro ble mas, mas eu, cer ta men te, te ria me -
nos con fi an ça nele se fos se um ho mem ab so lu ta men-
te de le tras e sem sen ti men to para a ca u sa de seus ir-
mãos mais sim ples e mais po bres des te País.

É por isso que a cru za da de Sua Exce lên cia me
fas ci na tan to. É por isso que me te nho co lo ca do ao
lado do Pre si den te. Te re mos re mé di os amar gos, que
to dos nós sem pre dis cur sa mos con tra, que são as re -
for mas, mas ha ve re mos de fazê-las, ain da que o pre -
ço seja caro, para que te nha mos, ama nhã, uma Pá -
tria me lhor para os nos sos fi lhos e os nos sos ne tos.

Por isso, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, hon ra-me
mu i to a sua in ter ven ção, até por que eu aca bo de re a-
li zar um dos meus so nhos, que era can tar com V. Exª.
Aca ba mos de gra var uma mú si ca ma ra vi lho sa, in ti tu-
la da “Viva o amor”, que é um ape lo à paz e um le van te
con tra a guer ra, em que eu, V. Exª e Rob son Mon te i ro,
o an ji nho do Raul Gil, can ta mos; é uma mú si ca ma ra-
vi lho sa que, cer ta men te, to ca rá o co ra ção do Bra sil
in te i ro.

O apar te de V. Exª en ri que ceu de ma ne i ra pro -
fun da o meu pro nun ci a men to.

Gos ta ria de en cer rar, Sr. Pre si den te, di zen do
que a ação das For ças Arma das nos dá a pos si bi li da-
de ago ra, quan do o Pre si den te, numa ten ta ti va de
aju dar a Go ver na do ra Ro si nha Ga ro ti nho – que tem a
nos sa so li da ri e da de e so fre tan to no Rio de Ja ne i ro –
pede às For ças Arma das para co la bo rar, Srs. Se na-
do res, de tra zer mos para o Par la men to a dis cus são
do nos so con ce i to de se gu ran ça na ci o nal e o pa pel
cons ti tu ci o nal das For ças Arma das, que é o de guar -
dar e pro te ger a Na ção da que les que ten tam vi o lar a
sua vida en quan to Esta do, as suas fron te i ras, o seu
céu e a sua ter ra. Mas, como?! Bush não é ad ver sá rio
nos so, pelo me nos no cam po da guer ra. Não te mos
pro ble ma ne nhum com Sad dam Hus se in. Osa ma bin
La den nun ca dis se que vai jo gar uma bom ba aqui. O
nos so pro ble ma é com os tra fi can tes. Pre ci sa mos ver
e re ver os nos sos con ce i tos de se gu ran ça na ci o nal,
por que quem está pro du zin do a in se gu ran ça do Esta -
do é o nar co trá fi co. Então, as For ças Arma das não
po dem se fur tar por que este é um pro ble ma de se gu-
ran ça na ci o nal!

Qu e ro pro por esse tema ao Pre si den te Lula e
peço a as si na tu ra de V. Exªs.

No Exér ci to, na Ma ri nha e na Ae ro náu ti ca não
têm pe lo tão de in fan ta ria? Não têm pe lo tão de avi a-
dor? To dos eles não têm mer gu lha do res? To dos eles
não têm in ten den tes, mé di cos? To dos eles não têm
pára-que dis tas? Têm. Va mos cri ar um ou tro pe lo tão,
den tro do Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca, pe -
gar a Aca de mia de Po lí cia Fe de ral, com a cri a ção

des ses no vos nú cle os, den tro do efe ti vo que já exis te,
e dar a esse novo nú cleo uma for ma ção de po lí cia.
Vou pro por isso ao Pre si den te.

Então, es ses no vos pe lo tões do Exér ci to, da
Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca se rão os en car re ga dos de
fa zer guar da de fron te i ra, jun ta men te com a Po lí cia
Fe de ral, com for ma ção de po lí cia. Não se tra ta de le -
var o efe ti vo para a fron te i ra; é cri ar um pe lo tão, com
for ma ção de po lí cia, para esse en fren ta men to. Eles
di zem que não têm for ma ção de po lí cia. Não têm,
mas dá-se. Qual o pro ble ma? A Aca de mia da Po lí cia
Fe de ral dura seis me ses.

Cre io que este é o me lhor mo men to para a dis -
cus são, Sr. Pre si den te, por que, se não, não che ga re-
mos a bom ter mo, em lu gar ne nhum.

Está aqui, Se na dor Cri vel la, o pe di do da CPI do
Nar co trá fi co, uma CPI Mis ta – por que não po de ría-
mos de i xar de fora Mo ro ni Tor gan, La u ra Car ne i ro,
que es tão na Câ ma ra dos De pu ta dos. Estes De pu ta-
dos já as si na ram a pro po si ção. Pre ci sa mos de mais
as si na tu ras. Insta la re mos a CPI para o en fren ta men-
to ao cri me, ao nar co trá fi co, e para aju dar mos a so ci-
e da de bra si le i ra a bus car o seu mo men to de paz.

Encer ro, Sr. Pre si den te, a mi nha pa la vra. Aliás,
como sou novo no Se na do, eu não sa bia que quem
fala por úl ti mo tem mais tem po. Eu ago ra só que ro fa -
lar por úl ti mo.

Eu gos ta ria de di zer ao meu ami go Zezé Di Ca -
mar go: tudo o que eu dis se aqui, to das es sas pro pos-
tas de po lí ti cas pú bli cas só te rão sen ti do se Deus es ti-
ver co nos co, e sei que Deus está com o Bra sil. Deus
não nos aban do nou. Co ra gem, Bra sil! Deus não te
es que ceu.

Leio al gu mas co i sas do po e ta, para, no fi nal, sa -
ber mos, de fato, de quem pre ci sa mos de pro te ção.

O tí tu lo dos ver sos do po e ta é Quem é Ele.

“Está no vôo li vre de um pas sa ri nho
Está em uma taça de vi nho
Está na bri sa, no va por
Está na chu va que cai so bre a ter ra
E no ver de que co briu a ser ra
No bem-te-vi, no be i ja-flor
Está na men te dos ho mens de bem
Está na luz que vem do além
Está nos olhos da cri an ça
Está no sol que bri lha
Está na luz do dia
Na for ça do ci clo ne, a ma dru ga da fria
Está na mi nha fé
Na mi nha com pa nhia
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Está no frio do in ver no
No ca lor do ve rão
No abra ço do ami go
No aper to de mão
Na se men te que bro ta no ca lor do chão.
Quem é ele?
A for ça ma i or do Uni ver so
A tro va que rima meus ver sos
Je sus Cris to Sal va dor
Fi lho de nos so Se nhor.”

A Bí blia diz que se Deus não guar dar a Casa,
Sr. Pre si den te, em vão tra ba lha o sen ti ne la.

Deus pre ci sa es tar com o Pre si den te; Deus pre -
ci sa es tar co nos co; Deus pre ci sa es tar com os Mi nis-
tros, com esta Casa, com a Câ ma ra dos De pu ta dos,
com os ho mens pú bli cos des te País. E te mos de ro gar
a Deus a fim de que eles se jam in ves ti dos de sa be do-
ria, co ra gem e, mais que isso, im preg na dos de um
sen ti men to de li su ra, dig ni da de, es ta rem afe i tos ao
sen ti men to da po pu la ção, que quer jus ti ça. Mas, para
isso, é pre ci so con fi ar em Deus.

Sa lo mão dis se: “Não que ro pe dir nada, a não
ser sa be do ria”. E, se sa be do ria ti ver mos, cer ta men te,
nes te mo men to ím par da Na ção, quan do ve mos flo -
res cer os me nos fa vo re ci dos des ta Na ção bra si le i ra a
pos tos tão sig ni fi ca ti vos, po den do tor nar re a li da de o
so nho dos seus ir mãos, ima gi no que isso não é ta re fa
de um ho mem só, nem de dois, nem de três, mas de
to dos nós, bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, que Deus nos aju de, que Deus
nos guar de, que Deus nos li vre e que Deus dê sen si-
bi li da de a ho mens e mu lhe res, que co lo ca ram suas
vi das à dis po si ção do mal para car co me rem a dig ni-
da de des sa Na ção, nos co lo car de jo e lhos e hu mi lha-
dos. Mas que haja uma re a ção, se ne ces sá rio, pa cí fi-
ca, para re sol ver mos o pro ble ma da vi o lên cia, e aí,
por via de con se qüên cia, o pro ble ma da fome, da mi -
sé ria que as so la a úni ca Na ção do mun do que tira três 
co lhe i tas do chão por ano.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Os

Srs. Se na do res Ney Su as su na e Ro me ro Jucá 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 (Au gus to Bo te lho) – Os
Srs. Se na do res Ro meu Tuma, Ro me ro Jucá e Anto -
nio Car los Va la da res 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 ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den-

te, Srªs e Srs. Se na do res: nes te iní cio de le gis la tu ra,
es pe ci al men te, o Se na do e o Con gres so como um
todo já ini ci am suas ati vi da des com uma sé rie de de -
man das da ma i or re le vân cia para a trans for ma ção do
País. Está na agen da da so ci e da de, do Exe cu ti vo e do 
Le gis la ti vo pro por, con fi gu rar, aper fe i ço ar e vo tar as
re for mas. Não que te nham nas ci do ago ra tais de man-
das. Não que não fos sem já de in te res se do go ver no
an te ri or. Não que não fi zes se par te de nos sas pre o cu-
pa ções. Mas, gra ças a uma con jun tu ra que fa vo re ce o 
en ten di men to, de ma ne i ra iné di ta, te mos um am plo
arco da so ci e da de in te res sa do em vo tar as re for mas.

A ur gên cia, por um lado, e a pro fun di da de, por
ou tro, exi gem de nós Se na do res uma es pe ci al dis po-
si ção para ana li sar tais pro po si ções, a fim de ofe re cer
ao País, de fato, as me lho res pro pos tas. Qu e ro lem -
brar que, no ar ran jo de mo crá ti co bra si le i ro, o Se na do
Fe de ral ocu pa, mais que nun ca, uma po si ção de des -
ta que. Seja pelo pe cu li ar es pí ri to de pon de ra ção de
seus mem bros; seja pelo ca rá ter da re pre sen ta ção
des ta Casa; seja pe las obri ga ções cons ti tu ci o na is de
tra tar de mu i tos as pec tos que di zem res pe i to ao ar -
ran jo fe de ra ti vo – equi lí brio de for ças – e de in te res-
ses de Mu ni cí pi os, Esta dos e União.

Por tan to, de nós é es pe ra da uma con tri bu i ção
pro fí cua na ela bo ra ção des sas re for mas. Não pre ci-
sa ria di zer o quan to te mos a con tri bu ir com a re for ma
tri bu tá ria, nós que te mos a com pe tên cia de es ta be le-
cer alí quo tas mí ni mas nas ope ra ções in ter nas (art.
155, V, a da CF); nós que te mos a com pe tên cia para
fi xar alí quo tas má xi mas nas di tas ope ra ções in ter nas,
para re sol ver even tu a is con fli tos es pe cí fi cos que en-
vol vam in te res se de Esta dos (art. 155, V, b da CF); en -
fim, nós que te mos, por de fi ni ção cons ti tu ci o nal, uma
con fi gu ra ção equi li bra da, por ser mos a re pre sen ta-
ção dos Esta dos.

Do mes mo modo se afir ma a au to ri da de no que
se re fe re à re for ma po lí ti ca, vis to que te mos nos de di-
ca do com tan to afin co a esse tema nos úl ti mos anos;
as sim como em re la ção à re for ma pre vi den ciá ria e à
tra ba lhis ta.

Pois foi jus ta men te pen san do no quan to o Se na-
do tem a con tri bu ir nes sa dis cus são que a Con sul to-
ria Le gis la ti va do Se na do Fe de ral – an te ci pan do-se
mes mo às pro vo ca ções pe cu li a res –, por meio de
STCs – as po pu la res So li ci ta ções de Tra ba lho à Con -
sul to ria –, cons ti tu iu qua tro gru pos de tra ba lho para
sub si di ar os pre pa ra ti vos da re for ma. Tra ta-se, res-
pec ti va men te, dos Gru pos de Tra ba lho para a Re for-
ma da Pre vi dên cia, Tri bu tá ria, Po lí ti ca e Tra ba lhis ta.
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To dos os Srs. Se na do res de vem ter re ce bi do uma co -
mu ni ca ção nes se sen ti do.

E, como si nal da re cep ti vi da de des sa ini ci a ti va,
foi re a li za do, no dia 13 de fe ve re i ro, um se mi ná rio in ti-
tu la do Pre vi dên cia do Se tor Pú bli co: os nú me ros, os
pro ble mas e as al ter na ti vas. Esse se mi ná rio, ao qual
com pa re ce ram mais de duas cen te nas de pes so as,
en tre ser vi do res do Se na do e de ou tros ór gãos pú bli-
cos, che gou a lo tar duas das sa las de co mis sões, tal
foi o in te res se des per ta do. Como era de se es pe rar, o
ILB, como ór gão aca dê mi co, pres ti gi ou o re fe ri do se -
mi ná rio com sua co la bo ra ção.

Nes se de ba te, fo ram abor da dos – para que V.
Exªs pos sam ter uma idéia – os se guin tes as pec tos
re le van tes:

– A re for ma fe i ta pela Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 20, de 1998, já está afe tan do a
tra je tó ria do gas to e do tem po das apo sen-
ta do ri as?

– Qu a is as fon tes de de se qui lí brio fi-
nan ce i ro que po dem ser so lu ci o na das de
for ma ge ren ci al, sem a ne ces si da de de mu -
dan ça na le gis la ção?

– Qu a is as me di das com im pac to fis cal
de cur to pra zo e qual o va lor fi nan ce i ro des -
se im pac to?

– Qual a me lhor op ção de re for ma? A
re du ção de be ne fí ci os e o au men to de con -
tri bu i ção para ga ran tir equi lí brio fi nan ce i ro
ou a cri a ção de um sis te ma de pre vi dên cia
com ple men tar atu a ri al men te equi li bra do?

– Até que pon to de vem ser pre ser va-
das as es pe ci fi ci da des da apo sen ta do ria e
das pen sões dos mi li ta res?

– É a re for ma da Pre vi dên cia uma
opor tu ni da de para se re du zir a de si gual da-
de so ci al?

A abran gên cia e a pro fun di da de des se se mi ná-
rio so bre Pre vi dên cia é ape nas uma das mos tras de
que o Se na do Fe de ral está qua li fi ca do não ape nas
para apre ci ar com crí ti cas e su ges tões os mais di-
ver sos te mas, mas tam bém para con tri bu ir na for-
mu la ção des sa pro pos ta, e even tu al men te de ou-
tras, di re ci o na da a áre as que se que i ra re for mar.
Qu e ro, por tan to, con gra tu lar-me com essa ini ci a ti va
e com ou tras que re a fir mem a in de pen dên cia e a
au to no mia do Con gres so Na ci o nal.

Cabe a nós Se na do res, por tan to, ti rar mos o má -
xi mo de pro ve i to des se ex ce len te staff de que dis po-
mos aqui no Se na do, com equi pes de con sul to res à

al tu ra das exi gên ci as téc ni cas ide a is para uma casa
como a nos sa. Ao Pre si den te José Sar ney apre sen ta-
mos nos sos cum pri men tos pela vi são de es ta dis ta
com que nos pre pa ra o ter re no para um bom de sem-
pe nho par la men tar. Aos de ma is co le gas, a exor ta ção
para que ti rem o me lhor pro ve i to dos ser vi ços que
lhes são ofe re ci dos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre si-

den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nin guém du vi da que
nos sa vida está cada vez mais imer sa em tec no lo gia.
Do com pu ta dor e da im pres so ra, de onde sa í ram as
pá gi nas que te nho em mãos, ao pa i nel ele trô ni co, que 
re gis tra a nos sa pre sen ça e to ta li za os vo tos nes ta
Casa, pas san do pelo equi pa men to da TV Se na do,
que leva os de ba tes aos la res dos bra si le i ros, es ta-
mos cer ca dos de tec no lo gia.

Entre tan to, o aces so à tec no lo gia, dis po ní vel
aos bra si le i ros das clas ses mé dia e alta des de os pri -
me i ros mo men tos de sua edu ca ção, pode re pre sen-
tar uma bar re i ra, um ele men to de ex clu são que os di -
fe ren cia dos bra si le i ros mais hu mil des. Hoje já é co -
mum fa lar da “ex clu são di gi tal” como um pro ble ma a
ser com ba ti do por meio das po lí ti cas pú bli cas de edu -
ca ção. Tec no lo gia na es co la não é um luxo. É uma ne -
ces si da de, uma de man da dos tem pos atu a is.

Pen san do as sim, o en tão can di da to Fer nan do
Hen ri que Car do so pro pôs em seu pro gra ma, em
1994, in cor po rar tec no lo gi as de edu ca ção à dis tân cia
como for ma de apo i ar o de sen vol vi men to de Esta dos
e Mu ni cí pi os e para tre i nar pro fes so res.

A cri a ção da Se cre ta ria de Edu ca ção à Dis tân-
cia no âm bi to do Mi nis té rio da Edu ca ção, em 1996, foi 
o pas so ini ci al para cum pri men to da pro mes sa de vi a-
bi li zar a de mo cra ti za ção do aces so às no vas tec no lo-
gi as edu ca ci o na is, fo can do a es co la pú bli ca e, por
meio dela, a gran de mas sa de “anal fa be tos di gi ta is”
do País.

De ve mos des ta car o cu i da do com que o tema foi 
tra ta do pelo ex-Mi nis tro Pa u lo Re na to e as equi pes
téc ni cas do MEC, sem pre re ce ben do o apo io do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que.

Para al guns pode pa re cer que a in cor po ra ção
de no vas tec no lo gi as edu ca ci o na is é uma co i sa fá cil:
“bas ta com prar o com pu ta dor e pron to”. Re duz-se o
pro ble ma a uma ques tão me ra men te fi nan ce i ra, de
dis por ou não dos re cur sos para a aqui si ção dos equi -
pa men tos.

Essa vi são mío pe do pro ces so edu ca ci o nal já
ge rou mu i ta dis tor ção e des per dí cio de ver ba. Infe liz-
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men te são co muns, na área pú bli ca, ini ci a ti vas que
re sul tam em com pu ta do res inú te is, su bu ti li za dos,
per di dos por fal ta de ma nu ten ção com pou co tem po
de uso efe ti vo, ina de qua dos às ati vi da des da es co la.
De boas in ten ções o in fer no e o or ça men to pú bli co
es tão che i os.

Na pu bli ca ção do MEC Po lí ti cas e Re sul ta dos
1995-2002 – Tec no lo gi as na Edu ca ção Bá si ca en con-
tra mos não uma his tó ria de hor ror, mas um cla ro pla -
ne ja men to e exe cu ção de ações en ca de a das, vol ta-
das para o ob je ti vo tra ça do pela Pre si dên cia.

Pri me i ro: cons ta tar que não bas ta com prar o
equi pa men to. O in ves ti men to deve al can çar des de a
ca pa ci ta ção dos pro fes so res e a pro du ção de ma te ri-
al de apo io, até me di das de pre pa ra ção de in fra-es-
tru tu ra de ins ta la ções e mes mo ga ran tia de se gu ran-
ça para o ma te ri al ad qui ri do, pas san do pela ma nu ten-
ção ha bi tu al.

Se gun do: exis te a ne ces si da de de ga ran tir au to-
no mia aos par ce i ros, res pe i tan do as di ver si da des re -
gi o na is, as con cep ções pe da gó gi cas e o plu ra lis mo
de ações.

Ter ce i ro: deve-se bus car a in te gra ção en tre os
par ce i ros das vá ri as es fe ras do po der pú bli co, oti mi-
zan do os re cur sos e res pe i tan do a ges tão de mo crá ti-
ca e o prin cí pio de des cen tra li za ção ad mi nis tra ti va.

Por úl ti mo: bus ca-se in cen ti var a con ver gên cia
de di fe ren tes tec no lo gi as, me i os e lin gua gens, como
for ma de au men tar suas pos si bi li da des de apli ca ção,
en ri que cen do a ex pe riên cia de sala de aula.

Com esse es pí ri to, fo ram de sen vol vi dos os dois
prin ci pa is pro gra mas de edu ca ção à dis tân cia do Go -
ver no Fe de ral: a TV Esco la e o Pro gra ma Na ci o nal de
Infor má ti ca na Edu ca ção – ProIn fo.

O Pro gra ma TV Esco la foi res pon sá vel pelo apa -
re lha men to de mais de 57 mil es ta be le ci men tos pú bli-
cos com kits bá si cos com pos tos de an te na pa ra bó li ca,
te le vi são, vi de o cas se te e fi tas para re cep ção e gra va-
ção de pro gra mas ge ra dos pelo Mi nis té rio da Edu ca-
ção, em par ce ria com TVs Edu ca ti vas, Uni ver si da des
e ou tras en ti da des com tra di ção na exe cu ção de pro-
du ções se me lhan tes. São mais de 28 mi lhões de alu-
nos aten di dos, re pre sen tan do 85% da rede pú bli ca.

A pro gra ma ção ve i cu la da é de gran de qua li da-
de, indo des de au las das dis ci pli nas da edu ca ção fun -
da men tal até pro gra mas des ti na dos à ca pa ci ta ção de 
ges to res da rede es co lar, pro fes so res e edu ca do res
em ge ral. E o in te res se des per ta do é gran de: bas ta
che gar em um es ta be le ci men to aten di do pelo TV
Esco la, den tro ou fora de ho rá rio nor mal de aula, e
en con tra re mos ou alu nos, ou gru pos de pro fes so res

re u ni dos as sis tin do de ba tes, au las e pro gra mas di dá-
ti cos.

O ProIn fo, por sua vez, fo cou a in tro du ção da
tec no lo gia de in for má ti ca com bi na da com a de te le co-
mu ni ca ção – co nhe ci da como “te le má ti ca” – na es co-
la pú bli ca, como mais uma fer ra men ta di dá ti ca. Re-
pre sen ta uma par ce ria en tre o Go ver no Fe de ral e os
sis te mas es ta du a is e mu ni ci pa is de edu ca ção, que di -
vi diu a res pon sa bi li da de e os cus tos de im plan ta ção e 
ma nu ten ção dos la bo ra tó ri os. Para ter aces so aos re -
cur sos, bas ta a es co la apre sen tar um pro je to pe da gó-
gi co para uso dos equi pa men tos e dis po ni bi li zar re-
cur sos hu ma nos para se rem tre i na dos na tec no lo gia.

A cha ve do su ces so des se pro gra ma está na va -
lo ri za ção do ele men to hu ma no, na ca pa ci ta ção e tro -
ca de in for ma ções pe da gó gi cas, téc ni cas e ad mi nis-
tra ti vas en tre pro fes so res, téc ni cos es pe ci a li za dos e
ges to res do sis te ma edu ca ci o nal, que são tre i na dos e 
trans for mam-se em mul ti pli ca do res para seus co le-
gas.

Pe los úl ti mos nú me ros ta bu la dos pelo MEC, es -
ta mos fa lan do de mais de 124 mil pes so as ca pa ci ta-
das para ope rar la bo ra tó ri os de in for má ti ca, es pa lha-
dos em mais de 4.600 es co las de 1.700 mu ni cí pi os de 
to das as re giões do País. São re sul ta dos pre li mi na res
de um pro gra ma em fase de im plan ta ção. O atin gi-
men to do ob je ti vo fi nal, qual seja, a di mi nu i ção da “ex -
clu são di gi tal” dos alu nos da rede pú bli ca, só vai ser
cons ta ta do no atu al go ver no.

Vi to ri o so o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, vi to-
ri o so tam bém o meu par ti do, PSDB, que al can çou re -
sul ta dos sig ni fi ca ti vos se me lhan tes em pro gra mas
de sen vol vi dos em âm bi to es ta du al ou mu ni ci pal. É o
caso das “Info vi as para o De sen vol vi men to”, a in ter li-
ga ção das es co las téc ni cas es ta du a is do Ce a rá em
uma rede de te le con fe rên ci as, fi nan ci a da numa par -
ce ria en tre Go ver no do Esta do e Go ver no Fe de ral. É
ou tra ex pe riên cia que vale a pena ser co nhe ci da e
vem ser vin do de mo de lo para ou tros Esta dos da Fe -
de ra ção.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to 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, como Lí der do
Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro, de mons trar for te pre o cu-
pa ção com a anun ci a da guer ra con tra o Ira que e, prin -
ci pal men te, por ca u sa da de sar mo nia da Co mu ni da-
de Eu ro péia, da ONU e da eco no mia bra si le i ra.

A tão anun ci a da guer ra con tra o Ira que será ca -
rac te ri za da por vi ti mar a po pu la ção ci vil – como acon -
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te ceu em to das as guer ras de fla gra das du ran te o Sé -
cu lo XX, pois, di fe ren te men te das guer ras do pas sa-
do, em que as prin ci pa is ví ti mas eram os mi li ta res,
nes te e no sé cu lo pas sa do, en tre tan tas pro fun das
mu dan ças so ci a is que me lho ra ram a vida do ser hu -
ma no, vi mos os hor ro res da guer ra se rem tra zi dos
para o seio da po pu la ção ci vil.

No caso da guer ra con tra o Ira que, as ví ti mas ci -
vis que con se gui rem es ca par dos es tra gos pro mo vi-
dos pe las bom bas e ar ma men tos bé li cos de úl ti ma
ge ra ção te rão di an te de si, como fu tu ro pró xi mo, o
acir ra men to da gra ve cri se eco nô mi ca que aque le
povo já so fre, bem como as sis ti rão ser le va do a ter mo
o su ca te a men to de toda a in fra-es tru tu ra e ser vi ços
pú bli cos da que le país.

Srªs e Srs. Se na do res, nem se diga da di mi nu i-
ção de ví ti mas ci vis de cor ren te da apli ca ção da de no-
mi na da “guer ra ci rúr gi ca”, pois o exem plo da guer ra
da Bós nia de mons trou o quão lon ge da re a li da de está 
esse tipo de guer ra.

Sr. Pre si den te, não es ta mos aqui bus can do de -
fen der o re gi me to ta li tá rio do Pre si den te Sad dam
Hus se in. Ape nas e tão-so men te lem bra mos que a
ONU, por for ça de uma re so lu ção do seu Con se lho de 
Se gu ran ça, de ter mi nou en vi ar ins pe to res a fim de de -
tec tar a pos sí vel exis tên cia de ar mas de des tru i ção
em mas sa e, caso es tas fos sem en con tra das, de ve ri-
am ser ime di a ta men te des tru í das. Ape nas se a di ta-
du ra de Sad dam Hus se in im pe dir as in ves ti ga ções e
se ne gar a des tru ir tais ar mas é que se deve fa zer uso
da for ça – com ab so lu ta cer te za –, pois a le gi ti mi da de
e a le ga li da de des sa pos tu ra de cor re de uma co e são
in ter na ci o nal.

Na úl ti ma re u nião do Con se lho de Se gu ran ça
da ONU, o che fe dos ins pe to res fla gran te men te de-
mons trou que não fo ram en con tra das ar mas de des -
tru i ção em mas sa, ne ces si tan do, con tu do, de mais
tem po para a con clu são das in ves ti ga ções; e que o
go ver no do Ira que ain da es bo ça uma pe que na re sis-
tên cia com res pe i to a es sas ins pe ções, mas nada que 
es te ja pre ju di can do os tra ba lhos dos ins pe to res. Por -
tan to, deve o Ira que con tri bu ir ain da mais com os ins -
pe to res in ter na ci o na is da ONU.

To da via, Srªs e Srs. Se na do res, a pos si bi li da de
des sa guer ra está le van do o mun do oci den tal a re tro-
ce der em suas con quis tas his tó ri cas! O mun do oci -
den tal – que tan to apre goa as li ber da des ci vis, o re gi-
me de mo crá ti co e a for ma ci vi li za da de com po si ção
de con fli tos – no va men te se vê di an te da in to le rân cia.
Essa mes ma in to le rân cia que ge rou o re pul si vo ho lo-
ca us to ju da i co da Se gun da Gu er ra mun di al se vol ta rá
ago ra con tra o Islã? O des co nhe ci men to da cul tu ra is -

lâ mi ca atre la do a in te res ses eco nô mi cos me no res
são o cal do de jus ti fi ca ti vas para a guer ra. Sem pre é
bom lem brar que a con tur ba da ele i ção pre si den ci al
dos Esta dos Uni dos con tou não so men te com o apo io
fra ter no do Esta do da Fló ri da, mas tam bém das gran -
des cor po ra ções pe tro lí fe ras e bé li cas ame ri ca nas.

O mes mo fun da men ta lis mo in tran si gen te dos
ter ro ris tas do de ser to do Ori en te Mé dio e Ásia Cen tral
pa re ce ter as sen to nas Na ções Uni das! O Pre si den te
Ge or ge W. Bush, em di ver sos pro nun ci a men tos, de i-
xou cla ro que “quem não está apo i an do os Esta dos
Uni dos está con tra os Esta dos Uni dos”. To da via, o es -
cri tor Ma rio Var gas Llo sa, cu nhou a fe liz de fi ni ção dos 
fa tos: “Opor-se à guer ra do Ira que não é com ba ter os
EUA, mas sim de fen der os prin cí pi os de li ber da de e
le ga li da de que fi ze ram da ter ra de Lin coln e Mar tin
Lut her King a mais for te e prós pe ra de mo cra cia do
mun do”.

A Gu er ra do Gol fo, de 1991, li de ra da por Ge or ge
Bush (Pai), teve apo io in ter na ci o nal, por que vi sa va
res ga tar o Ku wa it da tres lou ca da in va são de Sad dam
Hus se in. No mes mo sen ti do, as in ter ven ções mi li ta-
res em Ko so vo e no Afe ga nis tão, que tam bém con ta-
ram com um am plo apo io da opi nião pú bli ca in ter na ci-
o nal, bus ca vam con ter o ge no cí dio sér vio con tra os
ko so va res e der ru bar o re gi me ter ro ris ta do Ta le bã,
afe gãos li ga dos à Al-Qa e da e a Osa ma bin La den.

As Na ções Uni das es tão pas san do por uma pro -
va de fogo. A nova or dem in ter na ci o nal, pós-Gu er ra
Fria, terá con di ções de man ter as con quis tas his tó ri-
cas da hu ma ni da de? Terá con di ções de evi tar a re pe-
ti ção cí cli ca da he ge mo nia de im pé ri os que não res -
pe i tam as di fe ren ças cul tu ra is e fin ca o in te res se eco -
nô mi co como úni co ve tor de ori en ta ção?

A guer ra con tra o Ira que nos pre o cu pa, Sr. Pre -
si den te, não so men te pe las po ten ci a is ví ti mas ino-
cen tes em de cor rên cia das ações bé li cas, mas tam -
bém por ca u sa da pos sí vel des tru i ção do es pa ço in -
ter na ci o nal de de mo cra cia e com po si ção de con fli tos
– des tru i ção da ONU! 

A guer ra con tra o Ira que nos pre o cu pa, Sr. Pre -
si den te, por que mi lhões de cri an ças e mu lhe res irão
mor rer, mas tam bém por que a Eu ro pa, que le vou
anos con quis tan do a for ma ção de uma ver da de i ra co -
mu ni da de con ti nen tal, não so men te de pon to de vis ta
eco nô mi co, mas so ci o cul tu ral, en fren ta uma cri se em
que não se res pe i ta essa con quis ta!

A guer ra con tra o Ira que nos pre o cu pa, Sr. Pre -
si den te, por que uma ge ra ção in te i ra de ira qui a nos so -
fre rá pri va ção, e o ódio será fo men ta do no Ori en te
Mé dio, mas tam bém por que a eco no mia mun di al fi ca-
rá es tag na da, e o Bra sil, ain da tão de pen den te de ca -
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pi tal in ter na ci o nal, so fre rá uma di mi nu i ção de in ves ti-
men tos in ter na ci o na is!

O que está em jogo, Srªs e Srs. Se na do res, é o
rumo da nova or dem in ter na ci o nal. Ou se ace i ta rá a
im po si ção dos fa tos tra ça dos por al guns, ou se avan -
ça rá nas con quis tas his tó ri cas da hu ma ni da de, tra-
zen do como de ba te para o Sé cu lo XXI: a so li da ri e da-
de en tre as Na ções para aca bar com a po bre za mun -
di al; as ques tões am bi en ta is; a éti ca de gru pos ain da
mar gi na li za dos e a paz de fi ni ti va.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Nada

mais ha ven do a tra tar, e pe din do a Deus que ilu mi ne
esta Casa e os seus mem bros, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Au gus to Bo te lho) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 43 
mi nu tos.)

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO SENADO FEDERAL DE 18-2-03, QUE
SE REPUBLICA PARA SANAR INCOR–
REÇÕES.

....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio, por 20 mi nu tos,
como ora dor ins cri to, com a de vi da to le rân cia que a
Casa tem dado a to dos os ora do res.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, an tes de V. Exª co me çar a con tar o
tem po, cha mo  aten ção para o fato de que o Se na dor
Ro me ro Jucá fa lou nas pe que nas co mu ni ca ções, e o
seu lu gar, que se ria an te ri or ao Se na dor Edu ar do Su -
plicy, S. Exª ha via  per mu ta do co mi go. Ha via fe i to um
tra to com o meu que ri do ami go Pre si den te José Sar -
ney, uma vez que eu se ria o ter ce i ro após o Lí der Alo i-
zio Mer ca dan te, e fui por ele acon se lha do a não fa lar
como Lí der, ter mi nei per mi tin do – e foi um de le i te ou -
vir his tó ri as fan tás ti cas – que qua tro ou cin co Lí de res
fa las sem an tes de mim. Ain da vou abu sar da to le rân-
cia de V. Exª, Sr. Pre si den te, em ou tra oca sião. Des ta
vez  eu a dis pen so por que es pe ro fa lar pelo me nos os
mes mos 20 mi nu tos que fo ram con ce di dos ao Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te – “20 mi nu tos” exa tos, nem

19, nem 21, mas exa ta men te os “20 mi nu tos” con ce-
di dos a S. Exª –, se for essa a ne ces si da de do pro nun-
ci a men to que tra go a Casa.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, so men te para aju dá-lo, o Lí der Mer ca-
dan te fa lou 36 mi nu tos. V. Exª terá o mes mo tem po.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do. Sen do as sim, o Lí der Alo i zio Mer ca dan te já
está, des de logo, con vi da do a par ti ci par dos de ba tes,
as sim que eu ter mi nar de ler esta mo des ta peça, pelo
tem po que so brar do meu dis cur so. O de ba te será a
tô ni ca. Va mos, se Deus qui ser, tra zer para cá o prin ci-
pal foro de de ba tes do Con gres so Na ci o nal. O de ba te
é um ví cio. Se de ba te sig ni fi cas se  de li to, eu es ta ria
nos “de ba te do res anô ni mos”, vi ci a do que sou na tro -
ca de idéi as. Por tan to, es tou aqui an si o so para que
pos sa mos ter çar para va ler as ar mas da idéia e do
com ba te ide o ló gi co.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, che go a
essa Casa exa ta men te 40 anos de po is de meu pai ter
sido ele i to Se na dor pelo Ama zo nas, para se tor nar, a
um tem po, Lí der do Go ver no João Gou lart e do PTB,
an tes de se cons ti tu ir no pri me i ro Lí der de opo si ção à
di ta du ra de 1964, 35 anos, por tan to, após a hon ro sa
da hon ro sa – hon ro sa, sim – cas sa ção de seu man da-
to com a  sus pen são dos seus di re i tos po lí ti cos, pela
ini qüi da de do Ato Insti tu ci o nal nº 5.

E as su mo mais esta ta re fa com a cons ciên cia
apa zi gua da: não mu da rei uma só vír gu la do dis cur so
por mim sus ten ta do ao lon go dos oito anos do Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so. Ao con trá rio até,
apro fun dei a cons ciên cia de que este País pre ci sa
con clu ir o pro ces so de re for ma de es tru tu ras su pe ra-
das e es cle ro sa das, a co me çar pe los sis te mas pre vi-
den ciá rio, tri bu tá rio e po lí ti co, e a co me çar, tam bém,
por pro fun das al te ra ções na Con so li da ção das Leis
Tra ba lhis tas.

Não fiz ope ra ção plás ti ca no meu ros to po lí ti co,
não de i xei de ser pre vi sí vel, não pre ci so ex pli car ati tu-
de ne nhu ma e nem pre ci so pas sar pelo cons tran gi-
men to de fin gir que não al te rei po si ções, como fa zem,
por exem plo, o cer ne e o cé re bro do atu al Go ver no,
ilu so ri a men te con fi an do na fal ta de me mó ria da so ci-
e da de.

Subo a esta tri bu na, por tan to, Sr. Pre si den te,
para re a fir mar o or gu lho que tive em ter apo i a do Fer -
nan do Hen ri que como Vice-Lí der e Se cre tá rio-Ge ral
do PSDB, como Lí der do Go ver no no Con gres so Na -
ci o nal, por duas ve zes, e Mi nis tro-Che fe da Se cre ta-
ria-Ge ral da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Sou ina ba la-
vel men te leal ao con jun to de idéi as que mu dou pro -
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fun da e po si ti va men te o Bra sil, e se mais não mu dou
é por que for ças di tas pro gres sis tas se ali a ram a in te-
res ses obs cu ran tis tas e oli gár qui cos para de fen der
cor po ra ções e para sus ten tar idéi as e va lo res su pe ra-
dos pela re a li da de do mun do de eco no mi as glo ba li za-
das que a to dos nos en vol ve. Ou seja, mais re for mas,
me lhor Bra sil; me nos re for mas, Bra sil mais pro ble má-
ti co, e ne nhu ma re for ma – como que ri am nos sos es -
tri den tes ad ver sá ri os de en tão, hoje de bu tan do in se-
gu ra men te pe los ca mi nhos es pi nho sos da re a li da de
– sig ni fi ca ria o caos, o atra so tec no ló gi co, o agra va-
men to dos pro ble mas eco nô mi cos, a agu di za ção das
do res so ci a is do povo bra si le i ro.

Faço rá pi do ba lan ço das re a li za ções do Go ver-
no Fer nan do Hen ri que: o con tras te en tre o am bi en te
de cri se de 1993, quan do o ex-pre si den te as su miu o
Mi nis té rio da Fa zen da de Ita mar Fran co e os fru tos,
vi sí ve is a olho nu, co lhi dos em fins de 2002. Que fru -
tos se ri am es ses, Srªs e Srs. Se na do res? Ora, sem
dú vi da que a su pe ra ção das cri ses ins ti tu ci o na is pela
ple ni tu de da de mo cra cia, que exi biu sua bela face,
bri lhan te men te, no pro ces so de tran si ção de po der
para o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va; a der ro ta
da su pe rin fla ção para a es ta bi li da de eco nô mi ca; a es -
ta bi li da de fis cal su plan tan do o des con tro le or ça men-
tá rio; a mo der ni za ção pro du ti va subs ti tu in do a es tag-
na ção tec no ló gi ca e o atra so; a tran si ção, em ple no
cur so, do Esta do fe cha do, gi gan tes co, ma mu te pelo
pro ces so de aber tu ra às de man das da so ci e da de do
pre sen te e do fu tu ro, e a re du ção da po bre za, en fren-
tan do a ten dên cia se cu lar pela con cen tra ção de ren -
da e ri que za em pou cas mãos.

A mor ta li da de in fan til, por exem plo, caiu de
39,6, em 1994, para 29,6 óbi tos por mil nas ci dos vi -
vos. Isso equi va le a 405 mil vi das pou pa das, me ta de
das qua is no Nor des te, ao lon go da dé ca da de 90.

O Bra sil de i xou de ter 9 mi lhões de pes so as vi -
ven do aba i xo da li nha da po bre za; e 7 mi lhões de i xa-
ram a tris te con di ção de in di gên cia, no mes mo pe río-
do, gra ças ao cres ci men to da ren da do mi ci li ar
pós-real.

A Edu ca ção vi rou – isso é ine gá vel – po lí ti ca
efe ti va men te re pu bli ca na: 97% das cri an ças de 7 a 14 
anos em sala de aula; 3,3 mi lhões de ma trí cu las a
mais do que em 1994, 800 mil das qua is re pre sen tan-
do cri an ças re ti ra das do tra ba lho in fan til pelo Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. E o nú me ro de no vas
ma trí cu las (1,5 mi lhão), en tre 1997 e 2000, isto é, a
par tir da im plan ta ção do Fun def, equi va len do ao to tal
dos 30 anos an te ri o res, sem de i xar de men ci o nar que 
os sa lá ri os dos pro fes so res pri má ri os no Nor te e Nor -

des te au men ta ram até 60% des de o iní cio des se
mes mo Fun def.

Che gue mos aos ar ra i a is da Pre vi dên cia So ci al,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, e re cor de mos
que o ren di men to mé dio pago cres ceu 28% en tre
1994 e 2002. Sem isso, ha ve ria mais 18 mi lhões de
po bres no País.

A pro du ti vi da de na agri cul tu ra au men tou 70%
nos anos 90, 35% dos qua is no pe río do Fer nan do
Hen ri que. Re sul ta do, Sr. Pre si den te: ali men tos mais
ba ra tos. Cer ca de 40 pon tos per cen tu a is aba i xo do
INPC acu mu la do na tra je tó ria do Pla no Real. No mes -
mo es pí ri to, a pro du ti vi da de na in dús tria cres ceu
40%, en tre 1995 e 2002. E a co ber tu ra do sis te ma te -
le fô ni co so bre a clas se D no Nor des te e no Su des te
pas sou de 6%, em 1997, an tes da pri va ti za ção, para
61%, em 2002, num qua dro em que uma li nha de te le-
fo ne re si den ci al cus ta hoje 50 ve zes me nos do que
em me a dos da dé ca da de 90.

Entre 1995 e 2002, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi -
nis té rio da Re for ma Agrá ria e o Incra as sen ta ram 635
mil fa mí li as, nú me ro que equi va le a três ve zes o que
se re a li zou ao lon go dos 30 anos an te ri o res, de 1964
a 1994. 

A mor ta li da de por Aids de cres ceu 64% en tre
1994 e 2000, com cus tos de tra ta men to 48% me no-
res. O Bra sil, afor tu na da men te, apre sen ta hoje me ta-
de dos ca sos que a ONU pre via que exis ti ri am no ano
2000. A ONU, aliás, em de zem bro úl ti mo, pre mi ou o
Go ver no Fer nan do Hen ri que com o re co nhe ci men to
pe los ine gá ve is avan ços so ci a is ocor ri dos no Bra sil
sob o sig no da es ta bi li da de fis cal, da es ta bi li da de
eco nô mi ca, do com pro mis so com ta xas ci vi li za das de 
in fla ção e de rup tu ra com qual quer for ma de de ma go-
gia po lí ti ca.

Tudo isso, Sr. Pre si den te, evi den te men te que re -
fle te o ama du re ci men to da so ci e da de bra si le i ra. A
ma nu ten ção da es ta bi li da de ins ti tu ci o nal em con di-
ções so ci a is e eco nô mi cas ad ver sas é pro va des se
avan ço tão sig ni fi ca ti vo na di re ção da ver da de i ra ci -
da da nia. Nos sa de mo cra cia se con so li dou, não ape -
nas no pa pel, po rém nas ati tu des co ti di a nas de go ver-
nan tes, de par la men ta res, da mí dia e dos se to res
mais or ga ni za dos da so ci e da de.

O ama du re ci men to da cul tu ra cí vi ca fez da as pi-
ra ção por de mo cra cia um va lor, não de um Esta do,
não de um Par ti do, mas do povo bra si le i ro. Eis aí fe i to
no tá vel para uma so ci e da de tão pro fun da men te mar -
ca da pelo pas sa do co lo ni al, es cra vo cra ta, oli gár qui-
co: apren der a con vi ver na li ber da de e cons tru ir ins ti-
tu i ções que ve nham a ga ran tir o exer cí cio da ci da da-
nia.
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Pela pri me i ra vez na his tó ria, cada bra si le i ro se
vê no de ver de co brar e exi gir, ten do sua voz am pli fi-
ca da por uma mí dia ati va e vi gi lan te, li vre das amar -
ras da co er ção e das pres sões au to ri tá ri as. Os go ver-
nan tes apren de ram a pres tar con tas per ma nen te-
men te aos ele i to res e à opi nião pú bli ca. Mes mo di an-
te de uns pou cos mo vi men tos so ci a is pou co afe i tos à
prá ti ca de mo crá ti ca, os li mi tes aos abu sos têm sido
im pos tos es tri ta men te no uso da lei e com o uso le gi ti-
ma do da for ça cu i da do sa men te do sa da.

A con so li da ção da de mo cra cia dá ao Bra sil uma
tran qüi li da de po lí ti ca de se já vel em qua is quer cir cuns-
tân ci as e re pre sen ta van ta gem re le van te para uma
na ção que en fren ta o de sa fio de man ter o cur so do
de sen vol vi men to nas águas tur bu len tas da eco no mia
glo ba li za da.

Ora, Sr. Pre si den te, se é ini lu dí vel que a so ci e-
da de bra si le i ra ama du re ceu, o Par ti do dos Tra ba lha-
do res, no bre Lí der Alo i zio Mer ca dan te, sem dú vi da,
tam bém evo lu iu su fi ci en te men te para se des co lar da
ima gem de ra di ca lis mo, para ga nhar as re cen tes ele i-
ções pre si den ci a is e co me çar a go ver nar o País num
am bi en te de tran qüi li da de em mu i to fa vo re ci do,
diga-se de pas sa gem, pelo pro ces so de tran si ção or -
ga ni za do pelo Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

A per sis tên cia de ata ques in con se qüen tes ao
Go ver no re cém-fin do leva-me, con tu do, a ques ti o nar
até que pon to esse ama du re ci men to é pro fun do, real
e sin ce ro. Será que o PT avan çou na sua com pre en-
são de país e na for mu la ção de pro pos tas ade qua das
ao mun do que o ro de ia? Ou so men te te ria guar da do
suas ve lhas e equi vo ca das idéi as na ge la de i ra, seja
por que o ato de go ver nar lhe dá um cho que diá rio de
re a li da de, seja por que te nha can sa do de ser re je i ta do
por par te subs tan ti va do ele i to ra do bra si le i ro em fun -
ção des sas idéi as?

Aos cé ti cos, en tre os qua is bus co não me in clu ir,
Sr. Pre si den te, o PT “Paz e Amor” faz lem brar um lobo
em pele de cor de i ro. De mi nha par te, pre fi ro acre di tar
que a ma i o ria des te Par ti do ade riu, sin ce ra men te, às
re gras do jogo de mo crá ti co, se não por con vic ção
pro fun da, no mí ni mo por re sig na ção com a im pos si bi-
li da de de jo gar ou tro jogo com essa so ci e da de bra si-
le i ra rom pi da com o po pu lis mo, o ir re a lis mo, a de ma-
go gia e su pe ra dos dog mas ide o ló gi cos.

Se, po rém, ain da hou ver um lobo em ba i xo de al -
gu ma pele ino cen te de al gum cor de i ro, te re mos o
caso de um lobo sem den tes. Po e ti zan do o dra ma, um 
perfe i to fin gi dor, tal qual o po e ta de Fer nan do Pes soa,
aque le que fin ge que é man so, não para en ga nar os
cor de i ros, mas a si mes mo. Afi nal, Sr. Pre si den te,
qual é o dis cur so do PT na di re ção de seus ra di ca is,

se não o ex pe di en te sur ra do do “es ta mos nos fa zen do
de mor tos, mas, acre di tem com pa nhe i ros: um dia, em 
ou tras cir cuns tân ci as ain da va mos mor der...” Acres-
cen tei re ti cên ci as ao dis cur so.

O me lhor de tudo é que não vão, Sr. Pre si den te.
Qu an do o Pre si den te Lula e o Mi nis tro Pa loc ci fa lam
em tran si ção para um mo de lo que não sa bem – e
nem que rem – pre ci sar, me ra men te pro cu ram apa zi-
guar ques tões in ter nas ao PT, por que não vão mu dar
de po lí ti ca ou de mo de lo em ne nhum mo men to dos
pró xi mos qua tro anos, gra ças a Deus. Ben di ta in co e-
rên cia! A op ção in ver sa que bra ria o Bra sil e re pre sen-
ta ria in go ver na bi li da de para o pro je to li de ra do por
esse gran de bra si le i ro que é o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va.

O PT está fi can do tão “re a lis ta”!... Per deu os
den tes e pa re ce que per deu o ins tin to an ti o li gár qui co,
pra ti can do, um tan to sem je i to, mas sem pu dor, algo
que sem pre cri ti cou no PSDB: a in cor po ra ção de se -
to res da con ser va ção à sua base de apo io po lí ti co.
Sua de sen vol tu ra ao aco mo dar seus no vos ali a dos à
di re i ta com pe te com o ape ti te com que an ti gos re vo lu-
ci o ná ri os se têm jo ga do ao lo te a men to da má qui na
do Go ver no e das em pre sas es ta ta is.

Ago ra va mos ser jus tos, Sr. Pre si den te: quem
diz que o Go ver no atu al não con se gue ti rar o pro gra-
ma Fome Zero do pa pel está sen do in jus to. Pior ain -
da, se nos re fe rir mos às men tes ma li ci o sas que in sis-
tem em que o Go ver no nem ao me nos es ta ria sen do
ca paz de co lo car o Fome Zero no pa pel; es ses são
mais in jus tos ain da.

O Sr. Duda Men don ça, ver da de i ro “Mi nis tro de
Fato da Pro pa gan da” já cri ou a em ba la gem pu bli ci tá-
ria do Pro gra ma. Fal ta ria o con te ú do?

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, isso não é pro ble-
ma, pois o con te ú do já exis te. Ele se con subs tan cia
nos pro je tos da rede de pro te ção so ci al do Go ver no
Fer nan do Hen ri que. É só co lo car o exi to so con te ú do
no con ti nen te – os pro je tos da rede de pro te ção so ci al
do Go ver no pas sa do – e pron to! Mas de va gar com o
an dor. Se so bre vi ve rem tra ços for tes de po pu lis mo e
as sis ten ci a lis mo na em ba la gem, o con te ú do po de rá
mor rer – e isso se ria do lo so, do lo ro so, cri mi no so, la -
men tá vel – por efe i to de con ta mi na ção.

A equi pe do Pro gra ma Fome Zero bem que po -
de ria apren der com os ges to res da rede de pro te ção
so ci al como se faz dis tri bu i ção de ren da sem des per-
dí cio, cli en te lis mo ou cor rup ção, va lo ri zan do as par -
ce ri as com pre fe i tu ras, ONGs, co mu ni da des lo ca is e,
cla ro, ou vir mais Dom Ra i mun do Da mas ce no e Drª
Zil da Arns.
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Sr. Pre si den te, re tor no ao item co e rên cia para
re gis trar que a agen da – esta sim! – ul tra-ne o li be ral
de Sche ink man afi nal não se per deu; está mu i to bem
re pre sen ta da no Mi nis té rio da Fa zen da pelo bri lhan te
eco no mis ta Mar cos Lis boa. Mu i to me nos se per deu a
agen da so ci al-de mo cra ta, eco no mi ca men te re a lis ta,
de Fer nan do Hen ri que, con for me se de pre en de das
co ra jo sas de cla ra ções do Pre si den te do Ban co Cen -
tral, Dr. Hen ri que Me i rel les, à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos des ta Casa: “A po lí ti ca que se gui rei é a
do Dr. Armí nio Fra ga”.

Con ti nuo eu o meu mo des to dis cur so.
A ver da de i ra “agen da per di da” des ta cam pa-

nha, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi a do PT.
A Lula não se atri bu i rá a fra se que atri bu í ram, ma li ci o-
sa men te, a Fer nan do Hen ri que: “Esque çam o que es -
cre vi”. Lula, ele pró prio, es que ceu tudo que dis se há
pou cos me ses na te le vi são.

O que o Go ver no Lula fez ou anun ci ou que vai
fa zer para ge rar os tão de can ta dos 10 mi lhões de em -
pre gos? O ilus tre Mi nis tro do Tra ba lho, Jac ques Wag -
ner, che gou a pro por a abo li ção da mul ta res ci só ria do 
FGTS, mas logo o jogo de pres sões e con tra pres sões
o fez dar o dito pelo não-dito. 

Mem bros do Go ver no, aliás, têm re cla ma do da
mu dan ça de me to do lo gia de afe ri ção de em pre go e
de sem pre go do IBGE, como se ela, de pro pó si to, por
im pli cân cia, por ra nhe ti ce, vi sas se, pura e sim ples-
men te, a em pa nar o bri lho do Go ver no. Em vez de bri -
gar com o ter mô me tro do de sem pre go, po de ri am di -
zer ao País a que taxa men sal, se mes tral ou anu al,
pre ten dem cri ar em pre gos até che ga rem aos 10 mi -
lhões tão so le ne men te pro me ti dos.

O Pro gra ma do Pri me i ro-Empre go não é no vi-
da de no Bra sil. Ele já fun ci o na – e bem – no Go ver no
tu ca no de São Pa u lo. O Mi nis tro do Tra ba lho, cer ta-
men te, não se fur ta rá a ir até lá para co nhe cê-lo.

E quan to à Se gu ran ça Pú bli ca, à Sa ú de, à Edu -
ca ção? Que me di das ino va do ras o Go ver no Lula te ria
anun ci a do até ago ra para es ses se to res? Anun ci ou,
isso sim, pe sa dos cor tes no or ça men to des ses Mi nis-
té ri os, cho can do seus com pa nhe i ros que acre di ta ram
nos jar gões e bor dões va zi os da cam pa nha ele i to ral.

Temo que esse “ama du re ci men to”, tal vez im pro-
vi sa do, ain da es te ja im pe din do que o PT te nha hu mil-
da de para ad mi tir fa tos ba si la res: o Bra sil, que não foi
des co ber to nas lu tas sin di ca is de 1979 – ele é bem
mais ma du ro do que isso –, mu i to me nos te ria sido
“ina u gu ra do” em 1º de ja ne i ro de 2003.

Veja, Sr. Pre si den te, que esse Par ti do pre fe riu fi -
car à mar gem dos avan ços de mo crá ti cos do País,

des de a tran si ção pac tu a da via Tan cre do Ne ves e
José Sar ney. Nem por isso o Bra sil fi cou pa ra do à es -
pe ra de seus pre ten sos sal va do res.

A op ção do PSDB foi di fe ren te. Sem de i xar de
afir mar suas di fe ren ças e cri ti car o atra so da po lí ti ca
tra di ci o nal, ele par ti ci pou pas so a pas so, om bro a om -
bro, dos avan ços de mo crá ti cos da so ci e da de bra si le i-
ra. Nós nos pre pa ra mos para go ver nar, as su min do
res pon sa bi li da des pe ran te o País, as sim como mar -
ca mos ago ra, nes ta hora, nes te mo men to, de ma ne i-
ra ma i ús cu la, nos so com pro mis so de Opo si ção, lú ci-
da, co e ren te, pa trió ti ca e dura di an te do novo po der.
Enquan to o PT cul ti va va a mís ti ca da mu dan ça, nós
ama du re cía mos um pro je to cla ro de mu dan ça ges ta-
do na te o ria e tes ta do na prá ti ca. Não es que çam, pois 
o que dis se mos. Ten tem – quem sabe! – en ten der o
que fi ze mos nes ses úl ti mos quin ze anos, e bus quem
re co nhe cer a con sis tên cia exis ten te en tre o que dis -
se mos e o que fi ze mos.

A ver da de, Srs. Se na do res, é que não exis ti am
po lí ti cas de in clu são so ci al até 1995.

O Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so ven ceu
a ba ta lha du rís si ma para es ta bi li zar a eco no mia, pre -
ser var e con so li dar a de mo cra cia, e cri ar po lí ti cas so -
ci a is efe ti va men te vol ta das para os mais po bres.

Estu dos so bre a Pre vi dên cia mos tram o im pac to
da apo sen ta do ria ru ral na eco no mia da par te me nos
fa vo re ci da do in te ri or bra si le i ro. Os be ne fí ci os trans fe-
ri dos via car tão ele trô ni co tor na ram-se fun da men ta is
para mo vi men tar a eco no mia de lo ca li da des mu i to pe -
que nas e mu i to po bres. A ex pe riên cia ino va do ra do
go ver no tu ca no de Go iás com o car tão ci da dão está
sen do ex por ta da para ou tros Esta dos e ou tros pa í ses.

Se os qua dros pe tis tas com efe ti va res pon sa bi li-
da de de Go ver no es ti ve rem re al men te dis pos tos a
ama du re cer sua com pre en são de Bra sil, é bom se
de sar ma rem da ar ro gân cia de não ler isto aqui: este
li vro com as prin ci pa is re a li za ções do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que. Não cus ta ler, para cri ti car, para
aper fe i ço ar e até para su pe rar. O ar ro gan te é não ler e
não gos tar do que não leu.

O PSDB e seus ali a dos, en fim, le va ram adi an te
uma efe ti va po lí ti ca de in clu são so ci al e cri a ram as
ba ses para o de sen vol vi men to sus ten tá vel e sus ten-
ta do do Bra sil. Nos so País está de fato pron to para
dar o seu gran de sal to rumo ao fu tu ro.

O PT, Sr. Pre si den te, é for ço so lem brar, blo que-
ou, no que lhe foi dado blo que ar, as re for mas es tru tu-
ra is, a co me çar pela hoje ca no ni za da re for ma da Pre -
vi dên cia. O Mi nis tro Anto nio Pa loc ci, sa bi a men te, in -
sis te em que é pre ci so pro mo ver mais re for mas, para
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ba i xar os ele va dos ju ros que a eco no mia bra si le i ra
tem sido obri ga da a pra ti car. Impõem-se, en tão, Srªs
e Srs. Se na do res, duas per gun tas. A pri me i ra: se ao
ad mi tir o Mi nis tro Anto nio Pa loc ci que a fal ta de cer tas
re for mas é res pon sá vel pe los ju ros ele va dos, não es -
ta ria o Mi nis tro Antô nio Pa loc ci a de nun ci ar que o seu
Par ti do é tam bém enor me cul pa do por es sas mes-
mas ta xas es cor chan tes? A se gun da: quan to te ria
cus ta do ao Bra sil o atra so no cro no gra ma re for ma-
dor? Mu i to mais dos que os R$14 bi lhões que o Pre si-
den te Lula aca ba de cor tar do Orça men to. So men te a
não-Re for ma da Pre vi dên cia cus tou ao país a ba ga te-
la de R$130 bi lhões, em es ti ma ti va mais do que mo -
des ta.

Eu de nun cio, en tão, que exis te um cus to. PT
em bu ti do no cus to Bra sil, Lí der Alo i zio Mer ca dan te, e
que re ti ra  com pe ti ti vi da de de nos sa eco no mia, tra va
o cres ci men to e re duz a ca pa ci da de de ge ra ção de
em pre gos.

O PSDB, de mo cra ti ca men te – até por que per -
deu de mo cra ti ca men te as ele i ções , na Opo si ção,
sus ten ta o que dis se e o que fez no Go ver no. O PT no
Go ver no é obri ga do a ne gar a cada dia algo do que
fez, dis se ou pro me teu na Opo si ção.

So bre o sa lá rio mí ni mo, por exem plo, na Opo si-
ção o PT fa la va em US$100, equi va len tes a mais de
R$360. No Go ver no, ele su ge re R$234, para que o
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, em ve lho lan ce
po pu lis ta, co me ta o mag nâ ni mo ges to de che gar aos
R$240. Ora, R$240 ca sam com os nú me ros da eco no-
mia bra si le i ra de de zem bro. Na ver da de, com os úl ti-
mos au men tos de pre ços, o va lor do sa lá rio mí ni mo,
para ser jus to e re a lis ta, de ve ria atin gir, quan do nada,
R$250.

O Go ver no Lula do lo ro sa men te cons ta ta que é
pre ci so mais do que “von ta de po lí ti ca” para au men tar
sig ni fi ca ti va men te os va lo res do mí ni mo. O PSDB não 
virá a ple ná rio para pro por in ver da des nem para vo tar
men ti ras. O ele i tor ilu di do é que tem todo o di re i to de
co brar a di fe ren ça en tre as pro mes sas vãs e a re a li-
da de dura e crua.

As pro mes sas não cum pri das irão para a con ta
da dí vi da so ci al do PT. Temo que o re a lis mo de Pa loc-
ci leve essa con ta a au men tar  e mu i to  nos pró xi mos
três anos e dez me ses. O ir re a lis mo de ou tros, en tão,
se ria pior: o caos e a es cu ri dão.

Na área so ci al, os de sa cer tos, qua se tra pa lha-
das, do Pro gra ma Fome Zero po dem ser de bi ta dos à
soma da inex pe riên cia com a com pul são de re in ven-
tar a roda e mos trar ser vi ço, ga nhan do tem po po lí ti co.

Na área eco nô mi ca, a es tréia do PT se mar ca
pela mes ma inex pe riên cia, em bo ra em ali an ça com

com pul são opos ta à an te ri or, qual seja, a de con ven-
cer o mun do, com ên fa se para os mer ca dos, que não
vai in ven tar nada di fe ren te. O es for ço na di re ção dos
mer ca dos é lou vá vel, mas a con ver são re cen te e mal
as si mi la da aos prin cí pi os da eco no mia real, não raro,
leva o PT a exa ge ros tí pi cos de cris tão novo. Em vez
da pro me ti da mu dan ça ra di cal da po lí ti ca eco nô mi ca,
que se ria o de sas tre, a meu ver, o que ve mos é uma
con ti nu i da de sem con vic ção nem cri a ti vi da de que po -
de rá  ela tam bém  cus tar caro ao País.

Ne nhum Go ver no au men ta ju ros e cor ta gas tos
por que quer. Isso mos tra, aliás, como era fá cil e va zia
a crí ti ca do PT à po lí ti ca eco nô mi ca do en tão Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O au men to de ju -
ros e o ar ro cho fis cal que aca ba de ser anun ci a do, de -
po is de todo o sa cri fí cio fe i to pelo País no pas sa do,
não é mera im po si ção das cir cuns tân ci as. Embo ra
me di das que con si de ro, nes ta con jun tu ra, ne ces sá ri-
as, elas são um tri bu to à in se gu ran ça do pró prio PT.
Estu do pre pa ra do pelo eco no mis ta Ges ner de Oli ve i-
ra mos tra que o im pac to do au men to de ju ros, após
de zem bro de 2002, quan do o Go ver no Lula já pa u ta-
va a tran si ção, é da or dem de R$13 bi lhões por ano.
Por tan to, a tran si ção cus tou R$13 bi lhões por ano em
fun ção do que cha mo de Cus to PT. Isso é qua se me -
ta de do cus te io de to dos os pro gra mas da Rede de
Pro te ção So ci al ins ti tu í da por Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Obser ve, Sr. Pre si den te, o dra ma em tor no da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, tão den sa men te
com ba ti da pelo PT e seus ali a dos, in clu si ve no âm bi to
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A LRF se tor nou a tá -
bua de sal va ção do iní cio do Go ver no Lula, com o Mi -
nis tro Pa loc ci a ela se agar ran do para não ce der à
pres são de al guns go ver na do res.

A Ação Di re ta de Incons ti tu ci o na li da de pa tro ci-
na da por PT e PCdoB pre ten dia der ru bar mais de 30
dis po si ti vos da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal em
ma té ria que tra mi ta va no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. E
cou be à Advo ca cia-Ge ral da União do Go ver no do PT,
iro ni ca men te, der ru bar a ação do Par ti do dos Tra ba-
lha do res.

No ci ne ma, as sis ti a Kra mer ver sus Kra mer; no
Bra sil, é PT ver sus PT.

Pode o Mi nis tro Pa loc ci fi car cer to de que não
lhe fal ta rá o apo io do PSDB, em bo ra na opo si ção,
para de fen der a LRF até de ali a dos do Go ver no do
qual S. Exª é Mi nis tro da Eco no mia.

Abro as pas para tre cho de re cen te nota da Exe -
cu ti va do meu Par ti do:
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“Fiéis à von ta de ex pres sa do ele i to ra-
do, se re mos ri go ro sos na co bran ça das pro -
mes sas e na fis ca li za ção das ações do fu tu-
ro Go ver no. Le a is ao Bra sil, aci ma de tudo,
se gui re mos em de fe sa das con quis tas fun-
da men ta is do povo bra si le i ro, pe las qua is
nos ba te mos até hoje: a ple ni tu de da de mo-
cra cia; a es ta bi li da de da mo e da e a res pon-
sa bi li da de fis cal; a aber tu ra cres cen te do
go ver no, em to dos os ní ve is, às de man das e 
à par ti ci pa ção or ga ni za da da base da so ci e-
da de; os fun da men tos eco nô mi cos, so ci a is
e po lí ti cos da in te gra ção so be ra na de nos so
País ao mun do glo ba li za 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 se rão 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 ções que in te res sem ao País. Para nós não exis te
ví cio de ori gem, como dis se mu i to bem o Go ver na dor
Aé cio Ne ves. O PSDB não re je i ta ria pro pos tas boas
só por vi rem do Go ver no. Pri me i ro, por que não quer
vi ver o cons tran gi men to de pas sar a apo i ar as mes -
mas pro pos tas ama nhã, quan do re tor nar ao po der.
Last but not le ast, em se gun do lu gar, por que o Bra sil
tem pres sa, e o PSDB tem amor ver da de i ro pelo nos -
so povo. Com o de sem pre go re cor de e tan tas ma ze-
las so ci a is den tro de casa, com ris cos de guer ra no
mun do, não te mos tem po a per der. O re ló gio está cor -
ren do e quem paga a con ta é o povo. Não há lu gar
para sec ta ris mos, nem para ama do ris mos, nes ta
qua dra his tó ri ca tão exi gen te. Ca be rá ao Go ver no
Lula da Sil va olhar para fren te e di zer a que veio. Com
esse es pí ri to, es ta mos pron tos a exa mi nar pro pos tas
e apro var as boas re for mas.

Sa i ba, en fim, no bre Lí der Alo i zio Mer ca dan te,
que o Par ti do de V. Exª mu i tas ve zes terá o nos so
voto; em ne nhu ma vez con ta rá com o nos so si lên cio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, se ain da me so bra tem po, gos ta ria de ou -
vir o Lí der Alo i zio Mer ca dan te. Estou com ple ta men te
às or dens e se ria um bom co me ço para re vi ver mos os 
bons mo men tos que vi ve mos na ou tra Casa.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Arthur Vir gí lio, mas fa rei uso 
dos cin co mi nu tos que te nho para fa lar como Lí der.
Não gos ta ria de abu sar da pa ciên cia dos Srs. Se na-
do res.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – No -
bre Se na dor, te nho cer te za de que, se to dos pen sam
como eu, será um de le i te, um pra zer ou vir V. Exª.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Mu i to obri ga do, mas fa la rei como Lí der para não pre -
ju di car a in ter ven ção de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Fa la-
rei como Lí der após V. Exª, Se na dor Alo i zio Mer ca dan-
te.

Sr. Pre si den te, mu i to obri ga do pela aten ção de
sem pre. Agra de ço às Srªs e Srs. Se na do res.

Era o que ti nha a di zer. (o ora dor é cum pri men ta-
do)
....................................................................................

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO SENADO FEDERAL DE 18-2-03, QUE
SE REPUBLICA PARA SANAR INCOR–
REÇÕES.

....................................................................................
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Lí der.) – Sr. Pre si den te, V. Exª faz jus ao es pí ri to de
jus ti ça que to dos na Casa re co nhe ce mos em V. Exª.
Na ver da de, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy, para
sim pli fi car, nós dois, o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e
eu, fa la mos uma vez como “pes soa fí si ca” e ou tra
como “pes soa ju rí di ca”. Foi mais ou me nos isso.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, vejo que
o fos so ide o ló gi co a me se pa rar do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te já foi ma i or. S. Exª re pe te, com mu i to
mais bri lhan tis mo, fra ses e pa la vras que são do meu
jar gão ha bi tu al: a pre o cu pa ção com as re per cus sões
ex ter nas, a pre o cu pa ção com a vul ne ra bi li da de das
con tas ex ter nas, que vêm ca in do ano a ano. No ano
pas sa do, algo em tor no de R$12 bi lhões; nes te ano, o
Go ver no do PT terá algo em tor no de R$9 bi lhões
ape nas para co brir, em nú me ros ar re don da dos. E S.
Exª, o Lí der Mer ca dan te, re fe re-se ao Se na dor Ro-
me ro Jucá, di zen do da ino por tu ni da de de um pro je to
que re ba i xe de 4,25% para 3% a meta de su pe rá vit
pri má rio. Pois bem, an tes eu até ha via con ver sa do
com os Se na do res Je re is sa ti, Edu ar do Aze re do e al -
guns ou tros com pa nhe i ros, di zen do que pre ci sá va-
mos de um de ba te mu i to pro fun do so bre o as sun to,
para sa ber se, de fato, se ria essa a po si ção mais jus -
ta. E não que ro fal tar em ne nhum mo men to com a sin -
ce ri da de com nin guém; as co i sas são aber ta men te
trans pa ren tes.

Ago ra, Lí der Mer ca dan te, eu me lem bro de
quan do V. Exª e seu par ti do eram con tra qual quer su -
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pe rá vit. Enten di am que era me lhor jo gar di nhe i ro em
tapa-bu ra cos de es tra da, que, de fato, a po bre za se
agra va va quan do o Bra sil ras te ja va pe ran te o FMI,
quan do o Bra sil fa zia acor dos que não fa zi am jus à
sua his tó ria de país in de pen den te. Ou seja, eram es -
ses dis cur sos que es tão aí. Eu da ria a V. Exª de pre -
sen te o li vro mais de li ci o so, para que V. Exª se de le i-
tas se com ele no fim de se ma na. Mas, em tro ca de V.
Exª re ce ber os meus, eu lhe da ria tam bém os seus
dis cur sos, que con tras tam bru tal men te, gra ças a
Deus, o mo men to de hoje com o pas sa do.

É me lhor ser uma “me ta mor fo se am bu lan te”,
sim, mas a mu dan ça foi mu i to brus ca. Em to dos os
pa í ses onde hou ve essa tro ca de po si ção em par ti dos
de es quer da, so bre tu do na Eu ro pa, essa luta in ter na
deu-se an tes de ele i ções. Foi as sim na Ale ma nha,
quan do Ger hard Schrö der der ro tou as for ças, a meu
ver con ser va do ras, de La Fon ta i ne; foi as sim na Fran -
ça, quan do as for ças li de ra das por Mi ter rand der ro ta-
ram as for ças con ser va do ras li de ra das por Mi chel Ro -
card e por Pi er re Ma u roy; foi as sim na Espa nha,
quan do Fe li pe Gon zá lez der ro tou os con ser va do res
da ve lha es quer da do Par ti do So ci al Ope rá rio Espa -
nhol; foi as sim na Su é cia. Em qual quer lu gar, hou ve
pri me i ro o de ba te ide o ló gi co e, de po is, a mu dan ça.
Aqui, hou ve pri me i ro a ele i ção e, de po is, a mu dan ça.
Isso é que tem dado esse cho que in ter no no seu par-
ti do, com o qual nada te nho a ver, e é o que tem dado
cho que en tre as três ins tân ci as que vejo aí pos tas.

O PT hoje se de ba te di an te de três go ver nos, Lí -
der José Agri pi no: o go ver no pos sí vel, o úni co que
será, de fato, ges ta do e con clu í do; o go ver no pro me ti-
do, que é enor me, inal can çá vel di an te do re a lis mo e
até da cor re ção com que vem se por tan do a po lí ti ca
eco nô mi ca do Mi nis tro Antô nio Pa loc ci; e, pior ain da,
o go ver no es pe ra do pela ima gi na ção po pu lar e fa bri-
ca do pelo ca ris ma des sa fi gu ra ex tre ma men te sim pá-
ti ca e fas ci nan te que é de fato o Pre si den te Lula. Além 
dis so, pelo dedo, pelo to que de Mi das des sa fi gu ra
que con si de ro como mi nis tro in for mal da pro pa gan da
no Bra sil, o Sr. Duda Men don ça, o go ver no es pe ra do
é ain da ma i or e mais exi gen te que o go ver no pro me ti-
do. E am bos são abis sal men te dis tan tes do go ver no
pos sí vel.

Eu te ria ain da mais al gu mas co i sas a di zer. A
vul ne ra bi li da de da dí vi da ex ter na vi nha ca in do, as sim
como as ex por ta ções vêm su bin do. O “ris co-país”,
que de fato po de ria cair mais ain da, vai exi gir de V.
Exªs. um novo dis cur so, Lí der Alo i zio Mer ca dan te – e
que ro di zer isso fron tal men te, até por que re co nhe ço
em V. Exª um ad ver sá rio leal, e se rei um ad ver sá rio
leal; mas V.Exª foi duro em re la ção ao Pre si den te Fer-

nan do Hen ri que e se rei duro em re la ção ao Pre si den-
te Lula. Se rei sem pre ab so lu ta men te res pe i to so em
re la ção à sua pes soa, por que é res pe i tá vel, e se rei
com ple ta men te exi gen te em re la ção ao cum pri men to
dos prin cí pi os que de vem nor te ar um par ti do como o
meu, am bi ci o sa men te vo ca ci o na do para o po der.
Mas V. Exªs. es tão di an te de uma nova dú vi da, que
vou ex por ago ra di an te des ta Casa.

No pri me i ro mo men to, os mer ca dos – e ago ra já
se pode fa lar pe ran te o PT em mer ca do sem le var mos
as crí ti cas e as pe chas de ne o li be ral e ou tras – sur -
pre en de ram-se fa vo ra vel men te, por que pen sa vam
que pre va le ce ria não a sen sa tez do Pa loc ci de hoje,
mas, sim, o dis cur so de cam pa nha, o dis cur so que
tal vez te nha ob ti do vo tos po pu la res, o dis cur so que
ne ga va o nos so, para de po is go ver na rem com o nos -
so dis cur so, ou seja, go ver nar com o dis cur so que
per deu, ten do des pre za do o dis cur so com que ga-
nhou a ele i ção.

Há, po rém, ou tra per gun ta que os mer ca dos fa -
rão.A pri me i ra foi de ab so lu ta tran qüi li da de. O Go ver-
no Lula en trou num cli ma de equi lí brio e co me çou a
fa zer aqui lo que fa zía mos, aqui lo que era cer to. De po-
is dis so, ten tou agra dar se to res do seu par ti do, na
ten ta ti va de uma uni da de in ter na – e é lou vá vel bus -
cá-la; até já me pre o cu po com o fato de que hoje, no
PSDB, não te mos qua se nada de dis si dên ci as in ter-
nas, e nem ca be ria tê-las num par ti do de opo si ção.
Pois bem, para agra dar cer tos se to res do par ti do, V.
Exªs. dis se ram – de V. Exª não ouvi isso, mas Pa loc ci
dis se e Lula diz isso sem pre: “Esta mos numa tran si-
ção para um novo mo de lo”. Per gun to ago ra, e os mer -
ca dos es tão me ou vin do: qual é o novo mo de lo?

Esta mos fa zen do ajus te fis cal, câm bio flu tu an te,
me tas de in fla ção ri go ro sas? Va mos mu dar para que
mo de lo? Se isso não fi car bem es cla re ci do, o ris-
co-Bra sil não ca i rá mais. O ris co-Bra sil não po de ria
ser aci ma de mil pon tos. E V. Exª sabe mu i to bem que, 
nes te qua dro, se hou ves se a cer te za de que vo ta re-
mos as re for mas es sen ci a is, o ris co-país po de ria per -
fe i ta men te cair a 700, 600 pon tos e po de ria atin gir, ao
lon go do Go ver no de Lula, o cha ma do in ves ti ment
gra de, que nos co lo ca ria na po si ção do Chi le, do Mé -
xi co, da Rús sia. Ou seja, os que nos ne ga ram as re -
for mas tão es sen ci a is para mu dar o País im pe di-
ram-no que atin gis se um grau de in ves ti ment gra de
na eco no mia. Se ria um País mu i to me nos vul ne rá vel
às cri ses in ter nas do que hoje!

Mas as co bran ças vi rão ago ra, quan do as pes -
so as per gun ta rem: que mu dan ça é essa que ocor re rá
no tran sa tlân ti co? Para onde va mos? Se a res pos ta é
o que Lula dis se on tem, com todo o res pe i to que te -
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nho por Sua Exce lên cia, ela é vaga, é fra ca, é sim pló-
ria. A mu dan ça não será para ju ros mais ba i xos, não.
A per sis tên cia des sa po lí ti ca é que vai ge rar a pers -
pec ti va de ju ros mais ba i xos. A cre di bi li da de ex ter na é 
que vai ge rar a pos si bi li da de de co lo ca ção de tí tu los
bra si le i ros mais ba ra tos e mais fa cil men te co lo cá ve is
no ex te ri or. Essa é a ques tão cen tral que, da qui a pou -
co, de ba te rá o Par ti do dos Tra ba lha do res, por que não 
há – e vou afir mar ago ra – ou tro mo de lo. O Go ver no
Lula não mu da rá, até por que con fio na sua sen sa tez,
para mo de lo al gum, pois a úni ca for ma que se tem de
ad mi nis trar a eco no mia do País é essa.

O que di fe ren cia um go ver no de di re i ta, Pre si-
den te Pa u lo Paim, de um go ver no de es quer da não é
se ele é res pon sá vel ou ir res pon sá vel na eco no mia. É
obri ga ção de todo ci da dão que di ri ge um país, uma ci -
da de, um es ta do ser res pon sá vel fis cal men te. O que
di fe ren cia é sa ber como se rão apli ca dos os ex ce den-
tes eco nô mi cos que a sua pre vi dên cia eco nô mi ca
gera, pro vo ca. A apli ca ção des ses ex ce den tes eco nô-
mi cos é que vai di zer se o go ver no é sen sí vel. Se ele
in ves te nas eli tes, é um go ver no de di re i ta, a meu ver.
Se in ves te no trans por te po pu lar, em ca sas po pu la-
res, em sa ú de de mas sa, é um go ver no de es quer da.

Mas só exis te uma for ma de ad mi nis trar a eco -
no mia: é essa. Fe liz men te, o Par ti do do Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te en trou por esse ca mi nho. V. Exª está
no Se na do para gran de pra zer meu. Eu ju ra va que um 
go ver no do PT te ria V. Exª como Mi nis tro da Fa zen da,
que o Mi nis tro do Pla ne ja men to se ria o Paul Sin ger e
que o Pre si den te do Ban co Cen tral se ria o Pa u lo No -
gue i ra Ba tis ta Jú ni or. Eu per de ria as três apos tas. Pa -
re ço aque le bra si le i ro que, para en trar no céu, er rou
as cin co pers pec ti vas de São Pe dro. Eu ju ra va isso.

Po rém, de qual quer ma ne i ra, fico fe liz em sa ber
que V. Exª, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, com seu dis -
cur so re ci cla do, aqui está, ao nos so lado, para di ver-
gir mos so bre o pas sa do, sim, para que nós do PSDB
pos sa mos co brar de V. Exª ra pi dez, pres sa, ce le ri da-
de nas re for mas, para que exi ja mos mais re for mas.
Não que re mos bo i co tá-las. A dú vi da que te mos não é
se de ve mos de i xar V. Exªs apro var as re for mas, mas
sa ber se V. Exªs se rão ca pa zes de ge ren ci ar po lí ti cas
que le vem efe ti va men te à trans for ma ção es tru tu ral
des te País.

Por isso, sin to que te re mos nes ta Casa, Sr. Pre -
si den te, um de ba te rico. Hoje, der ra mei uma chu va de 
pa péis so bre o Go ver no: cer ca de 50 re que ri men tos,
in clu si ve de con vo ca ção de Mi nis tros, para co me çar-
mos um de ba te am plo. O PT, fiel à sua tra di ção de de -
ba te, não bre ca rá a con vo ca ção de nin guém. Te nho

cer te za dis so. São re que ri men tos que nos da rão da -
dos para ba li zar mos o de ba te.

Em re la ção ao pas sa do, já dis se a V. Exª pes so-
al men te e digo ago ra em pú bli co. Ao con trá rio de
qual quer medo, te nho o ma i or or gu lho de de ba ter
qual quer pon to ou dado do go ver no de que fui lí der e
mi nis tro du ran te qua tro anos, um di ri gen te de cer ta
for ma res pon sá vel pe los des ti nos do go ver no, ao lon -
go de ou tros qua tro anos.

Em re la ção ao Go ver no de V. Exª, Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, de se jo que ele se saia da me lhor ma -
ne i ra, até por que não que ro o quan to-pior-me lhor.
Não acre di to que o Go ver no de V. Exª deva ir mal para 
que o meu vol te ao po der. Qu e ro que o Go ver no de V.
Exª vá bem para que o povo com pre en da que a nos sa
po lí ti ca, sen do me lhor ain da, sig ni fi que a nos sa vol ta
ao po der. Não nos in te res sa, por tan to, de for ma al gu-
ma, bo i co tar o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va. Inte res sa-nos sa ber se, de fato, ele será 
um go ver no “as sem ble ís ta” – do tipo que re ú ne para
con vo car e con vo ca para re u nir – ou se será um go -
ver no ca paz de, com pres te za e ra pi dez, man dar para 
o Con gres so as re for mas, para que as ana li se mos e
vo te mos a fa vor de to das aque las que re al men te tra -
gam mu dan ças. Não vo ta re mos re for mas
água-com-açú car. Vo ta re mos re for mas que sig ni fi-
quem mu dar para va ler as es tru tu ras do País, pen-
san do nas nos sas ge ra ções atu a is e vin dou ras!

Para isso, V. Exª con ta rá cla ra men te não só com 
a ami za de e com a ad mi ra ção des se seu ve lho com -
pa nhe i ro e ami go, mas so bre tu do com o apo io e com
a so li da ri e da de de um Par ti do que veio para re for mar
e que não está pe gan do ca ro na em ne nhu ma onda
re for ma do ra. Ao con trá rio, meu Par ti do fica fe liz em
sa ber que V. Exª ago ra in cor po ra, com o ar dor da sua
in te li gên cia, as re for mas por que há tan to tem po nos
ba te mos.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
....................................................................................

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO SENADO FEDERAL DE 24-2-03, QUE
SE REPUBLICA PARA SANAR INCOR–
REÇÕES.

....................................................................................
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como

Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu te -
nho ab so lu ta con vic ção de que o Pre si den te Luiz Iná -
cio Lula da Sil va di fi cil men te te ria che ga do ao ra di ca-
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lis mo de, no afã de fa zer re for mas – e é tão ne ces sá-
rio fazê-las –, jo gar a so ci e da de con tra os ser vi do res
pú bli cos. Não cre io re al men te nis so.

Em pri me i ro lu gar, qual quer con fi dên cia fe i ta
pelo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca a al gum go ver-
na dor ou a qual quer in ter lo cu tor seu de ve ria ter sido
guar da da a sete cha ves. E ain da as sim, re pi to, não
cre io que Sua Exce lên cia te nha pro cla ma do uma opi -
nião tão con trá ria ao diá lo go, pois o diá lo go tem sido a 
mar ca, pelo me nos a mar ca anun ci a da, do seu Go-
ver no. Na ver da de, a ques tão não está em jo gar a so -
ci e da de con tra os ser vi do res nem em se pa rar ser vi-
do res ci vis de ser vi do res mi li ta res nem em se pa rar a
so ci e da de dita pro du ti va, tra ba lha do res e em pre sá ri-
os, da ou tra igual men te pro du ti va, essa que la bu ta
nas re par ti ções pú bli cas pres tan do ser vi ços – e o fa -
zen do com mu i ta ho nes ti da de.

Vai-se com pon do a fe i ção des te Bra sil que nós
pre ten de mos cada vez mar ca do por me nos in jus ti ças.
Mas a gran de ver da de, Sr. Pre si den te, é que para to -
dos che gou a hora das re for mas. Nin guém mais em
sã cons ciên cia – e como fico fe liz com isso! –, ousa di -
zer que é con tra as re for mas, an ti ga men te cha ma das
de ne o li be ra is, tão mal-afa ma das como tra du ção de
ven da do País, de lesa-pá tria, a par tir de crí ti cas que 
be i ra vam o de lí rio po lí ti co de uma épo ca ex tre ma-
men te sec tá ria.

Ago ra, qua se temo aqui lo que Nel son Ro dri-
gues te mia tam bém: a una ni mi da de. Todo mun do está 
a fa vor das re for mas, mas temo, por que, de qual quer
ma ne i ra, te mos que dis cu ti-las a fun do, para sa ber-
mos até que pon to, pri me i ro, há mes mo von ta de em
tan ta gen te de fa zer as re for mas e, se gun do, a ca pa-
ci da de de ge ren ci ar o pro ces so de mu dan ça. Uma co -
i sa é anun ci ar que vai fa zer; ou tra é con se guir fa zer
para va ler.

Há um ter ce i ro pon to. Qu an do te mos me di das
fis ca is, ne ces sá ri as nes te mo men to, mas du ras,
como as anun ci a das pelo Pre si den te Lula re cen te-
men te, com o cor te de R$14 bi lhões de um or ça men to
já ma gro em in ves ti men tos, te mos que, ain da as sim –
e este é o pa pel da Opo si ção –, acom pa nhar mu i to
aten ta men te, pas so a pas so, para ver mos se de fato
aqui lo que foi anun ci a do será acom pa nha do com pul -
so for te pelo Go ver no Fe de ral para tor nar re a li da de a
pers pec ti va de uma eco no mia fis cal men te mais sa u-
dá vel.

Mas é mu i to bom. O man da to de nós to dos ha -
ve rá de cres cer, por que já me sin to li vre de algo que
ame a ça va es cra vi zar a in te li gên cia bra si le i ra: o sec ta-
ris mo. Não se po dia dis cor dar, Sr. Pre si den te. No Ae -
ro por to – e fui tan tas ve zes ví ti ma dis so –, era usu al

que aglo me ra dos de lí de res sin di ca is a sol tar im pro-
pé ri os, numa ati tu de fas cis tói de, nazi-fas cis tói de, por -
que en ten di am sim ples men te que qual quer po si ção
di fe ren te da que la abra ça da por de ter mi na da cor po ra-
ção sig ni fi ca ria o mal e que o ou tro lado se ria, o bem.
Tra ta-se de algo pa re ci do com essa di co to mia per ver-
sa en tre es tas duas fi gu ras igual men te me no res da
vida pú bli ca: o Pre si den te Ge or ge W. Bush e o di ta dor
do Ira que Sad dam Hus se in.

Ou se pen sa va pela car ti lha da eco no mia dos
anos 50 ou se era ne o li be ral e de so nes to e se es ta va
ven den do o Bra sil. Que bom que ago ra já se pode dis -
cu tir a Con so li da ção das Leis do Tra ba lho sem ame a-
ça de, com o di nhe i ro do FAT,  co lo ca rem  o re tra to dos 
opo si to res nos out do ors das ca pi ta is bra si le i ras
como ven de do res da pá tria, como ven di lhões da pá -
tria ou o que mais seja.

Va mos apro ve i tar a dis po si ção de to dos, e fa zer
as re for mas. Não acre di to que o Pre si den te Lula te-
nha dito algo per ver so, que jo ga ria a so ci e da de con -
tra os ser vi do res pú bli cos. Não acre di to. Sua Exce lên-
cia mu dou e con ti nua mu dan do. Isso é sa u dá vel. Pre -
fi ro que Sua Exce lên cia mude na mi nha di re ção – e
Sua Exce lên cia está mu dan do –, mas não mu da ria a
pon to de che gar a essa per ver si da de com os ser vi do-
res pú bli cos. Va mos, en tão, fa zer as re for mas que não 
fo ram fe i tas por que al gu mas for ças  se mo ve ram con -
tra elas, en tre as qua is o bra vo Par ti do, que dá sus ten-
ta ção e fi li a ção ao nos so ilus tre, pre za do e hon ra do
Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va.

A co bran ça dos ina ti vos, por exem plo, que hoje
vi rou um must e que tem sido ca no ni za da não pas -
sou por um voto na Câ ma ra dos De pu ta dos, tal vez
aque le voto dado, equi vo ca da men te, pelo ex-Mi nis tro
Antô nio Kan dir. Se a só li da Ban ca da do Par ti do dos
Tra ba lha do res ti ves se que ri do vo tar a con tri bu i ção,
não te ria sido uma dis tra ção do De pu ta do Kan dir a
me re cer as pri me i ras pá gi nas dos jor na is, por que
aque le erro se te ria per di do no va zio, di lu í do num mar
de vo tos fa vo rá ve is à ver da de atu a ri al das con tas da
Pre vi dên cia.

Sr. Pre si den te, os anos de 2003 e 2004 se rão di -
fí ce is, a per sis ti rem os sin to mas des ta cri se in ter na ci-
o nal que se apro fun da a par tir da eter na men te be li ge-
ran te dis po si ção do Pre si den te Ge or ge Bush e a par -
tir de ine vi tá ve is re a ções que co me çam a sur gir no
mun do in te i ro.

Vejo, por exem plo, um eixo Ale ma nhaF ran ça,
indo para um acor do con jun tu ral com Chi na e Rús sia,
o que sig ni fi ca ria dre nar, da União Eu ro péia para es -
ses dois pa í ses, in ves ti men tos que, mu i to bem, po de-
ri am, em ou tra oca sião, vir para o Bra sil.
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O Bra sil, por tan to, ar ris ca, e tem que ser há bil e
fir me ao mes mo tem po. Nos so País ar ris ca de po si-
tan do de ma si a da es pe ran ça nos in ves ti men tos da
União Eu ro péia, es tan do cin gi do a bri gar por in ves ti-
men tos dos Esta dos Uni dos numa hora tão di fí cil,
numa hora em que o Pre si den te ame ri ca no sec ta ri za
tan to suas po si ções e ge ren cia a eco no mia com tan ta
in com pe tên cia. Hoje, pos so di zer, pois sei que não
de i xa ria de ter a so li da ri e da de do PT e de to dos aque -
les que não fal ta rão com sua co e rên cia: o Pre si den te
Ge or ge Bush está con du zin do, da ma ne i ra mais in-
com pe ten te, a eco no mia ame ri ca na. Sua Exce lên cia
a en con trou com su pe rá vit. No pri me i ro ano, ela teve
um pe que no dé fi cit de US$3 bi lhões, e, ago ra, an tes
do es for ço de guer ra, já se anun cia um dé fi cit de
US$435 bi lhões.

É pre ci so que nós to dos si ga mos, na que le ve lho
es pí ri to, na pró xi ma quar ta-fe i ra, numa co mis são plu -
ral – ja ma is me ne guei a fa zer isso quan do era Lí der
do Go ver no –, para a em ba i xa da ame ri ca na e di ga-
mos à em ba i xa do ra ame ri ca na que não con cor da-
mos com a idéia da guer ra, com a idéia do uni la te ra-
lis mo, com a idéia de se su fo car a li ber da de dos po vos
em fun ção da su pre ma cia mi li tar de um país. Te nho
cer te za de que vá ri os co le gas es ta rão ao meu lado.
Estou mar can do para quar ta-fe i ra essa sa í da, Se na-
dor Ra mez Te bet. Mu i tos co le gas es ta rão co mi go,
por que as pes so as mu dam, mas não po dem mu dar
tan to as sim.

Sr. Pre si den te, fi nal men te abor do uma ques tão
da mi nha re gião, de ma ne i ra bem rá pi da. Uma ma té-
ria do jor nal O Glo bo de hoje men ci o na que a Zona
Fran ca se ria um ar ti fí cio para bur lar o Fis co. Em off,
téc ni cos da Re ce i ta Fe de ral di zem que “há gran des
em pre sas abu san do do uso de ar ti fí ci os para não re-
co lher tri bu tos. O prin ci pal de les se ria le var par te de
sua pro du ção para a Zona Fran ca de Ma na us, com
isen ção de im pos tos, e apro ve i tar o be ne fí cio por meio 
de uma ma no bra para de so ne rar o res tan te da pro du-
ção e sair na fren te da con cor rên cia”. De po is, vem um 
ar gu men to ma li ci o so, equi vo ca do tec ni ca men te, que
de fen de que bas ta ria ter 1% de com po nen tes ama zô-
ni cos – e não é pos sí vel se ter me nos do que 1% se o 
prin ci pal de tudo é a mão-de-obra cri a do ra, a
mão-de-obra cons tru ti va, a mão-de-obra al ta men te es -
pe ci a li za da do Pólo in dus tri al de Ma na us – para que
ocor res se, para o pro du to ali fi na li za do, a isen ção de
IPI e, com isso, a eli mi na ção de con cor ren tes. E es sas
fi gu ras ain da acu sam, em off, in jus ta e des res pe i to sa-
men te, o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral de não im pe dir o
que se ria uma bur la para es ses se to res.

Devo di zer o que, na ver da de, cons ta tei com o
ex-Mi nis tro Alci des Tá pi as, um gran de bra si le i ro li ga-
do, cla ra men te, a uma vi são de São Pa u lo para o
País. Mi nis tro do De sen vol vi men to, ele foi ao Ama zo-
nas, vi si tou o Pólo Indus tri al de Ma na us e dis se que
apren deu que ali não se fa zia ma qui a gem, que ali se
agre ga va va lor eco nô mi co para va ler e va lor in dus tri al
mais do que se po dia agre gar em São Pa u lo e que ha -
via gran de pre con ce i to con tra um mo de lo re gi o nal de
de sen vol vi men to exi to so, tal vez o úni co em que se te -
nha ob ti do êxi to em toda a his tó ria da Re pú bli ca. Fra -
cas sa ram Su dam, Su de ne e suas tan tas ou tras an te-
ces so ras. E o Pólo Indus tri al de Ma na us re ve la-se ca -
paz de pro du zir uma mão-de-obra es pe ci a li za da e de
ex por tar. Em épo ca de cri se, ele fa tu ra de US$9 bi -
lhões a US$10 bi lhões. Algu mas pes so as di zem que
esse fa tu ra men to é ex pli ca do pela exis tên cia de in-
cen ti vos fis ca is, como se in cen ti vo fis cal ti ves se sido
in ven ta do ali, para aque la re gião, es con den do mais
uma vez, um cer to pre con ce i to das re giões mais ri cas
do País con tra as re giões pe ri fé ri cas.

Cito os exem plos de ou tros pa í ses – a Fran ça do 
meio-dia, a Fran ça do Midi; a Itá lia do meio-dia, do
Sul, sub de sen vol vi da à épo ca, a Itá lia do Mez zo gi or-
no; e os Esta dos Uni dos, do Ten nes see Val ley – e
cons ta to que todo e qual quer go ver no, quan do per ce-
be que há uma re gião es tra té gi ca me nos de sen vol vi-
da que as ou tras por qual quer ra zão – eco nô mi ca, mi -
li tar, so ci al ou po lí ti ca –, e se quer de sen vol vê-la para
que ela acom pa nhe o rit mo das de ma is, a ela des ti na
in cen ti vos fis ca is para pro cu rar re cu pe rar o tem po
per di do – isso é ime mo ri al.

Foi as sim no Ama zo nas, foi as sim na Zona Fran -
ca de Ma na us e foi as sim num pólo in dus tri al que não
de ve ria ser cha ma do de Zona Fran ca, até por que
nada tem ele mais de mero es cam bo co mer ci al. Tra -
ta-se de um pólo con so li da do para va ler, que agre ga – 
re pi to as pa la vras do Mi nis tro Alci des Tá pi as,  esse
co man dan te em pre sa ri al pa u lis ta – tan to va lor eco nô-
mi co e in dus tri al quan to mais se agre gue va lor eco nô-
mi co e in dus tri al em qual quer pon to do País.

Por tan to, é um pre con ce i to que devo re ba ter
nes ta hora, so bre tu do como Par la men tar ele i to pelo
Esta do do Ama zo nas, me nos até do que como Lí der
do meu Par ti do, para que pas se mos a apren der cer -
tas ver da des bá si cas. Se este País não olhar para a
Ama zô nia sem pre con ce i tos, e com gran de za, sem -
pre ames qui nha rá as suas pers pec ti vas de fu tu ro. Se
este País não for ca paz de amar a Ama zô nia pelo Rio
Gran de do Sul, por San ta Ca ta ri na, por qual quer rin -
cão, nun ca per ce be rá o quan to o Ama zo nas será im -
por tan te para o de sen vol vi men to do Rio Gran de do
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Sul, de San ta Ca ta ri na, do Espí ri to San to e de qual -
quer pon to des te País, por que é a re gião mais es tra-
té gi ca, é tal vez a úl ti ma fron te i ra de ex pan são eco nô-
mi ca que po de rá re ver ter in di ca do res ne ga ti vos nes te
País. É so bre tu do um gran de mi la gre que te nha mos,
em meio a tan ta co bi ça, man ti do a so be ra nia na ci o nal
so bre a re gião ama zô ni ca e es tar mos dis cu tin do,
como es ta mos, a pers pec ti va do de sen vol vi men to
sus ten tá vel, aque le que faz com que a ga li nha dos
ovos de ouro não mor ra, aque le que faz com que se
pos sa pen sar em cada vez mais che gar ao de sen vol-
vi men to so ci o e co nô mi co ver da de i ro.

O Sr. Jef fer son Pé res (PDT – AM) – O Re gi-
men to não me per mi te apar teá-lo, mas en dos so-o
ple na men te.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Jef fer son Pe res, pelo seu en -
dos so. Co nhe ço sua luta por nos sa re gião. O Re gi-
men to me im pe de de con ce der o apar te, mas fico or -
gu lho so com sua par ti ci pa ção nes te dis cur so.

Pois bem, a idéia do pre con ce i to re ve la pro vin ci-
a nis mo, re ve la mes qui nha ria, re ve la des co nhe ci men-
to do País. Além dis so, re ve la que, ao mes mo tem po e 
na con tra mão de os ame ri ca nos, por exem plo, am bi-
ci o na rem e sa be rem que a Ama zô nia é im por tan te,
de a Eu ro pa in te i ra pro cu rar es tu dar a Ama zô nia –
en con trei em Pa ris, há al guns anos, pes so as ga nhan-
do US$2 mil para es tu dar a Zona Fran ca de Ma na us,
com bol sa de es tu dos paga pelo Go ver no fran cês –,
fin gi mos que não re co nhe ce mos a im por tân cia de
uma re gião ex tre ma men te re le van te para que se pos -
sa pen sar no fu tu ro es tra té gi co des te País.

Sr. Pre si den te, tive que fa zer esse mé lan ge,
esse mix, essa mis tu ra  de te mas, para apro ve i tar o
tem po. Eu gos ta ria de fa lar so bre a de ci são fir me do
Par ti do que te nho a hon ra de li de rar nes ta Casa do
Con gres so Na ci o nal: não ne ga re mos nos so pas sa do.
Vo ta re mos to das as re for mas que re al men te re for-
mem. Vo ta re mos to das as re for mas que re al men te
sig ni fi quem mu dan ças em  es tru tu ras car co mi das e
es cle ro sa das des te País. Não es ta mos de nun ci an do
es sas es tru tu ras como es cle ro sa das e car co mi das há 
pou co tem po, mas há mu i to tem po, por que com pre-
en de mos que, há mais de duas dé ca das, este País
está de ven do à sua so ci e da de, re for mas es tru tu ra is
como es sas cha ma das  de ne o li be ra is até pou co tem -
po atrás, mas que ago ra são vis tas com bons olhos
por to dos  que, com tan ta ho nes ti da de, mas com tan ta
ce gue i ra his tó ri ca as bo i co ta ram, im pe din do-as de
vin gar.

Aten to a tudo que está acon te cen do, ima gi no
que este País pode cla ra men te se per ce ber numa en -
cru zi lha da: ou ele vai para o ca mi nho da es tag na ção,
do fal so cres ci men to, da “cha ve zi za ção” do País, o
ca mi nho das bra va tas, da in con se qüên cia eco nô mi-
ca, o ca mi nho do ape lo às mas sas po pu la res, sem,
na ver da de, se de fi nir qual quer pro je to de País; ou,
en tão, esse País apro fun da seu com pro mis so com o
ajus te fis cal, com as re for mas es tru tu ra is, com tudo o
que sig ni fi que man ter como meta prin ci pal de uma
eco no mia ci vi li za da a in fla ção ba i xa. De po is, com
tudo gi ran do em tor no da in fla ção ba i xa, a par tir dela
se po de rá pen sar em cres ci men to du ra dou ro, sus ten-
tá vel, sus ten ta do, a ta xas as mais al tas pos sí ve is.
Con tu do, não será pos sí vel cres ci men to al gum se fin -
gir mos, como País, Go ver no e povo, que não é essa a
úni ca for ma de efe ti va men te se go ver nar ou de se
con du zir esta Na ção.

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

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE
TECNOLOGIA DIGITAL

(Cri a da na 2ª Re u nião do Con se lho, em 26-6-02)

DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2002, QUARTA-FEIRA,
ÀS 14H, NA SALA Nº 15 DA ALA SENADOR

ALEXANDRE COSTA

Ata Cir cuns tan ci a da da 3ª Re u nião da Co-
mis são de Tec no lo gia Di gi tal, re a li za da em 20 de
no vem bro de 2002, quar ta-fe i ra, às 14h, na Sala
nº 15 da Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta, de ca rá ter
ad mi nis tra ti vo, des ti na da a dar co nhe ci men to e
dis cu tir a res pe i to de pro vi dên ci as ado ta das
pela Co mis são re la ti va men te à aná li se da “Po lí ti-
ca para Ado ção de Tec no lo gia Di gi tal no Ser vi ço
de Ra di o di fu são de Sons e Ima gens no Bra sil”
do Go ver no Fe de ral e de al ter na ti vas para a TV
Di gi tal no Bra sil.

Esti ve ram pre sen tes os Srs. Con se lhe i ros:

FERNANDO BITTENCOURT
Enge nhe i ro com no tó rio co nhe ci men to

na área de Co mu ni ca ção So ci al

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
Re pre sen tan te das ca te go ri as

pro fis si o na is de ci ne ma e ví deo

BERENICE ISABEL MENDES BEZERRA
Re pre sen tan te da ca te go ria pro fis si o nal dos ar tis tas
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Ata da 9ª Sessão não De li be ra ti va,
em 28 de fevereiro 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 e da Sra. Serys Slhes sa ren ko

(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 nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa, o Expe di en te 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

EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 15, de 2003-CN (nº 61/2003, na ori gem), que
en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do §
2º do art. 18 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001,
o re la tó rio de ava li a ção do cum pri men to da meta de
su pe rá vit pri má rio fi xa da para as em pre sas es ta ta is
fe de ra is não fi nan ce i ras, de con for mi da de com a
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.

A Men sa gem lida, jun ta da ao pro ces-
sa do da Men sa gem nº 125, de 2002-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 (Pa u lo Paim) – O Expe di-
en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos de lei 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 49, DE 2003 

“Dis põe so bre re pas se de ver bas do 
Go ver no Fe de ral para a cons tru ção de
uni da des pe ni ten ciá ri as nos Esta dos da
Fe de ra ção e Dis tri to Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

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

Art. 1º O Go ver no Fe de ral so men te dará as sis-
tên cia fi nan ce i ra aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral
para a cons tru ção de pe ni ten ciá ri as em áre as afas ta-
das dos cen tros ur ba nos.

Art. 2º É con di ção in dis pen sá vel que as pe ni ten-
ciá ri as ur ba nas de sa ti va das em de cor rên cia da apli -
ca ção des ta lei se jam trans for ma das em es co las pú -
bli cas.

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

Jus ti fi ca ção

As mo der nas téc ni cas de exe cu ção pe nal re co-
men dam que os pre sí di os, ou seja, os es ta be le ci men-
tos pe na is des ti na dos a pre sos ain da não de fi ni ti va-
men te con de na dos, de vem si tu ar-se em lo ca is pró xi-
mos da que les onde se re a li zem os atos pro ces su a is.

Ou tros sim, no que con cer ne às pe ni ten ciá ri as –
pri sões des ti na das a in di ví du os já con vic tos por sen -
ten ça ir re cor rí vel – a re co men da ção é opos ta: sua lo -
ca li za ção deve pri vi le gi ar as áre as afas ta das dos cen -
tros ur ba nos.

Daí a opor tu ni da de da pro pos ta que ora en ca-
mi nho no to can te à con tem po ra ne i da de do pro ces so
de ci só rio para a lo ca li za ção es pa ci al de no vas uni da-
des e à uti li za ção das trans fe rên ci as da União como
ins tru men to bá si co des sa re for mu la ção, em con so-
nân cia às mo der nas téc ni cas de exe cu ção pe nal.

Fi nal men te, a trans for ma ção das uni da des de -
sa ti va das em es co las pú bli cas, além do for te com po-
nen te sim bó li co em bu ti do na ação, pro pi ci a rá van ta-
gens mar gi na is, em ter mos de ofer tas de no vas va gas
no se tor pú bli co, cuja ne ces si da de é im pos sí vel de
ser ig no ra da face às ca rên ci as es tru tu ra is das es co-
las co mu ni tá ri as.

À opor tu ni da de, vale re gis trar que apre sen tei
esta mes ma pro po si ção em Le gis la tu ra an te ri or (PLS
nº 4/93), sem, con tu do, vê-la pros pe rar, o que es pe ro
acon te ça nes ta Le gis la tu ra, haja vis ta o seu al can ce
so ci al e im pac to no des man te la men to das qua dri lhas
que hoje pe na li zam os gran des cen tros ur ba nos.
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Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ney Su as su na.

(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 50, DE 2003

“Dis põe so bre a trans fe rên cia de
pre sos en tre os Esta dos da Fe de ra ção e o 
Dis tri to Fe de ral e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam os Esta dos da Fe de ra ção e o Dis -

tri to Fe de ral au to ri za dos a efe tu ar en tre si, em ca rá ter
ex tra or di ná rio, a trans fe rên cia de pre sos con de na dos
por sen ten ça tran si ta da em jul ga do, sem pre que tal
me di da for ne ces sá ria à de sar ti cu la ção do cri me or -
ga ni za do, à ga ran tia da paz pú bli ca ou à se gu ran ça
dos con de na dos, sem pre ju í zo dos ca sos pre vis tos
na Lei de Exe cu ção Pe nal.

§ 1º A trans fe rên cia a que se re fe re o ca put des -
te ar ti go não po de rá ex ce der a um ter ço do tem po to -
tal da con de na ção do trans fe ri do.

§ 2º A trans fe rên cia será efe tu a da em ra zão de
de ci são do Juiz da exe cu ção me di an te pro vo ca ção da 
au to ri da de pe ni ten ciá ria, ou vi do sem pre o Mi nis té rio
Pú bli co.

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

Jus ti fi ca ção

A exis tên cia de gru pos de cri me or ga ni za do, a
exem plo da Má fia e Cosa Nos tra, na Itá lia, Co man do
Ver me lho e ou tros no Bra sil, cuja ope ra ção pres su-
põe o co man do emi ti do no in te ri or das pri sões é hoje
um fe nô me no exis ten te em todo o mun do, sen do que
os ca sos ci ta dos ser vem de re fe rên cia ir re tor quí vel.

Tal fe nô me no ali a do à cri ti ca da su per lo ta ção
dos pre sí di os e à ina de qua ção do apa ra to le gal vi gen-
te, no que tan ge à re dis tri bu i ção dos pre sos e à con -
se qüen te frus tra ção dos “fe u dos” que se en cas te la-
ram no eixo Rio-São Pa u lo, au to ri za a bus ca de so lu-
ções al ter na ti vas que, ade ma is, ame ni za ri am a ques -
tão da su per lo ta ção  –  Ca ran di ru em São Pa u lo e Frei 
Ca ne ca no Rio de Ja ne i ro são em ble má ti cos  –  e os
seus qua se sem pre trá gi cos des do bra men tos.

A des pe i to da sua uti li da de so ci al, não se tem
no tí cia de ne nhu ma pro pos ta nes se sen ti do ter sido
for ma li za da, de modo a de fla grar um de ba te cujo adi -
ta men to não en con tra res pal do na caó ti ca si tu a ção
da cri mi na li da de nos gran des cen tros ur ba nos.

Den tro des te con tex to é que ve nho co lo car à
apre ci a ção des ta Casa a pos si bi li da de de cor re ção
de nos sa le gis la ção exe cu ti va pe nal, nos mol des da
le gis la ção ita li a na, que, para res guar do dos di re i tos
fun da men ta is, es ta be le ce, o seu ca rá ter ex tra or di ná-
rio, não po den do ex ce der a um ter ço da pena.

Por der ra de i ro, vale re gis trar que apre sen tei
esta mes ma pro po si ção em le gis la tu ra an te ri or, quan -
do de meu pri me i ro man da to (PLS nº  3/93), não ten -
do to da via, a des pe i to da sua in ques ti o ná vel im por-
tân cia, lo gra do vê-la apro va da.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2003.  – 
Se na dor Ney Su as su na.

(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 (Pa u lo Paim) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis são com -
pe ten te.

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 68, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do item 12, alí nea c, in ci-
so II, do art. 255 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, que o Pro je to de Lei do Se na do nº 247, de 2002 
que “dis põe so bre o in ves ti men to em ações com re -
cur sos de po si ta dos em con tas vin cu la das do Fun do
de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço (FGTS)”, seja sub -
me ti do ao exa me da Co mis são de Assun tos So ci a is,
além da co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2003. –
Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – 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, nos ter mos do art. 255, in ci so II,
alí nea “c”, item 12, do Re gi men to Inter no.

So bre a mesa, pro je tos de de cre to le gis la ti vo re -
ce bi dos da Câ ma ra dos De pu ta dos e 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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2003

(Nº 2.009/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces-
são à Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da-
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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.

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 abril de 2002, 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, 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 Sete La go as, 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 338, 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 abril de 2002, 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:

1 – Fun da ção Cul tu ral Age nor Za non, na ci da de
de Li nha res – ES;

2 – Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, na
ci da de de Go iâ nia – GO;

3 – Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, na ci da de de Sete La go as – MG; e

4 – Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va,
na ci da de do Rio de Ja ne i ro – RJ.

Bra sí lia, 3 de maio de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC Nº 360 EM

Bra sí lia, 26 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me 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,
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 Cul tu ral Age nor Za non na ci da de de 
Li nha res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53000.002350/00);

• Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã na ci -
da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53000.000704/02);

• Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, na ci da de de Sete La go as, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000154/01);

• Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti va, na 
ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do Rio de Ja ne i ro (Pro -
ces so nº 53000.005385/00).

2. De acor do com o art. 14, § 2º do De cre to-lei 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 ra 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 Fe de ral, 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 dos pro ces sos 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 25 DE ABRIL DE 2002

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 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 § 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,

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 exe cu tar pelo pra zo de

Mar ço  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  1º 02849    631ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2003 



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:

I – Fun da ção Cul tu ral Age nor Za non, na ci da de
de Li nha res, Esta do do Espí ri to San to (Pro ces so nº
53000.002350/00);

II – Fun da ção Mi nis té rio Co mu ni da de Cris tã, na
ci da de de Go iâ nia, Esta do de Go iás (Pro ces so nº
53000.000704/02);

III – Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, na ci da de de Sete La go as, Esta do
de Mi nas Ge ra is (Pro ces so nº 53710.000154/01)

IV – Fun da ção Ve ne za de Rá dio e TV Edu ca ti-
va, na ci da de do Rio de Ja ne i ro, Esta do do Rio de Ja -
ne i ro (Pro ces so nº 53000.005385/00);

Pa rá gra fo Úni co. As con ces sões ob je to des te
de cre to 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 da pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o art. 2º sob pena de tor na 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, 15 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.

PARECER Nº 60/2002

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53710.000154/01
INTERESSADA: Fun da ção Edu ca ci o nal Co-

men da dor Ave lar Pe re i ra de Alen car
ASSUNTO: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.
EMENTA: 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.

CONCLUSÃO: Pelo de fe ri men to

I  –  Os Fa tos

A Fun da ção Edu ca ci o nal Co men da dor Ave lar
Pe re i ra de Alen car, com sede na ci da de de Sete La -
go as, Esta do de Mi nas Ge ra is, re quer lhe seja ou tor-
ga da con ces são para exe cu tar o 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 que la ci da de, me di an te a uti li za ção do ca -
nal 58 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 pela TV 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  –  6”, sob 
o nº 1.682, aos 27 dias do mês de agos to de 1993, na
ci da de de Sete La go as, 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 Di re tor Pre si den te, que terá man -
da to de qua tro anos, de acor do o ar ti go 19 do Esta tu-
to da en ti da de, está ocu pa do pelo Sr. Mar ce lo Bar bo-
sa Aze re do, 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
Vice-Pre si den te, ocu pa do pelo Sr. Ge ral do Do ni ze te
de Car va lho, de Di re tor-Ge ral, ocu pa do pelo Sr. Ro-
ber to das Ne ves Bel le za, de Di re tor Admi nis tra ti vo e
Fi nan ce i ro, ocu pa do pela Sra. Vâ nia Ma ria Dias Mo -
re i ra e Sil va e de Di re tor Ju rí di co, ocu pa do pelo Sr.
Edson Pe re i ra dos San tos.

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 XI!, 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-
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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, jun ta das às fls. 86,
98, 110, 122 e 134, 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.

O ato de ou tor ga dar-se-á por de cre to pre si den-
ci al, em ra zão de se tra tar do ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens, con for me dis põe a le gis la ção es -
pe cí fi ca.

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,  14 de mar ço de 2002. – 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 ço de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 14 de mar ço de 2002. – Na po leão Va -
la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À con si de ra ção do Sr. Se cre ta rio de Ser vi ço de
Ra di o di fu são

Bra sí lia de 14 de mar ço de 2002. – Ha mil ton de 
Ma ga lhães Mes qui ta, 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, 14 de mar ço de 2002. – Anto nio Car -
los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2003

(nº 2.127/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va oto 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 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.

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 da 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,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de 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.

MENSAGEM Nº 205, 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, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 753, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da Pra ta
– ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta – MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las san ce,
na ci da de de Las san ce – MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de 2001
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio e Cul -
tu ral de Se na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de Se na-
dor Sal ga do Fi lho – RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, na ci da de de
Vár zea da Pal ma – MG;

5 – Por ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a-
ma – SP; 
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6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de – SP;

7 – Por ta ria nº 88, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são
Be la vis ten se, na ci da de de São Se bas tião da Bela
Vis ta – MG; e 

8 – Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis – GO.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00114 EM

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro 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 Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que, a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra –
ACS, ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi nas
Ge ra is ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni dade, numa de mons tra ção de re cep ti vi-
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini -
ci a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções
be né fi cas em to dos os se gui men tos, e a to dos es-
ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53710.001071/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is

so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

PORTARIA Nº 79, DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.001071/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a-
ra – ACS, com sede na Rua “H”, nº 1.429, ba ir ro Jar -
dim Amé ri ca, na ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do
de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 17º36’26”S e lon gi tu de em
44º44’15”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 315/2001-DOSR/SSR/MC

REFERÊNCIA: Pro ces so nº 53.710.001.071/98
de 16-9-1998.

OBJETO: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

INTERESSADO: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a-
ra ACS, lo ca li da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

I  – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra –  ACS, ins -
cri ta no CNPJ sob o nú me ro 2.387.204/0001-52,
Esta do de Mi nas Ge ra is, com sede na Rua H, 1.429,
Ba ir ro Jar dim Amé ri ca , Ci da de de Vár zea da Pal ma,
di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni-
ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de
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14.09.1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla a lo ca-
li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as -
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es túd jo

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II  – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro
de 1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
mar ço 1998 e Nor ma nº 2, de 6 de agos to 1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal
de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 5 a 128 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km,
com cen tro lo ca li za do na Rua H, 1.429, Ba ir ro Jar dim
Amé ri ca 1, Ci da de de Vár zea da Pal ma, Esta do de
Mi nas Ge ra is, de co or de na das ge o grá fi cas em 17º
36’ 26” S de la ti tu de e 44º 44’ 15” W de lon gi tu de, con -
so an tes aos da dos cons tan tes no avi so no DOU de
18 de mar ço de 1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 48 a 51, de no mi na do de “Ro te i-
ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção
de al te ra ção es ta tu tá ria, do cu men ta ção elen ca da no 
su bi tem 6.7 in ci sos II, III, IV, V e VIII da Nor ma 2/98, 
CNPJ da re que ren te, com pro van te de vá li da exis-
tên cia das Enti da des que ma ni fes ta ram apo io à ini -
ci a ti va da re que ren te, de cla ra ção do en de re ço da
sede da Enti da de, plan ta de ar ru a men to, bem como
do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) e ade qua ção do
mes mo à Nor ma 2/98 (fls. 58 a 128).
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13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 107, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-

li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e  ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 129 e 130.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– Nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS.

– qua dro di re ti vo
Pre si den te:   Ednal do de Bri to Sa les
Vice-Pre si den te: Gi ul mar Dias Ne ves
1ª Se cre tá ria:  Andre ia Mar ques da Sil va Sa les
2ª Se cre tá ria:  Mar le ne de Fá ti ma Alves Agui ar
1ª Te sou re i ra:  Ná dia Cris ti na de Bri to
2ª Te sou re i ra: Erly Dias de Oli ve i ra
Dir. Cult. e C. Soc.: Gis ley da Sil va Ma cha do
Vice-dir. C. C. Soc.:  Be ti e ne Eli zân ge la Ca bral
Dir. Pa tri mô nio:   Ma u ri lú cio Le i te de Je sus
Pres. Cons. Co mu nit.:  Blan di no Car do so Ro dri gues

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio
Rua H, 1.429, Ba ir ro Jar dim Amé ri ca, Ci da de de
Vár zea da Pal ma, Esta do de Mi nas Ge ra is;
– co or de na das ge o grá fi cas

17º 36’ 26” S de la ti tu de e 44º 44’ 15” W de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá-
rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fl. 107 e “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção de RADCOM”, fls.
129 e 130, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Se a ra – ACS, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou -
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.710.001.071/98, de 16 de se tem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 2001. – Adri a na G.
Cos ta, Re la tor da con clu são ju rí di ca – Ne i de Apa re-
ci da da Sil va, Re la tor da con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 26 de se tem bro de 2.001. – Ha mil ton

de Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Os Pro je-
tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 5 e 6, de 2003, que aca -
bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo de ter mi na do
de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122,
II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rão re ce ber emen -
das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis-
são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se es go tou on tem
o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi men to Inter -
no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so no sen ti-
do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, das se guin tes ma-
té ri as:

 –  Pro je to de Lei do Se na do º 109, de 2002, de
au to ria do Se na dor Anto nio Car los Jú ni or, que au to ri-
za o Po der Exe cu ti vo a cri ar o Pro gra ma Espe ci al de
Res so ci a li za ção dos Mo ra do res de Rua e dá ou tras
pro vi dên ci as; e

 –  Pro je to de Lei do Se na do nº 231, de 2002, de
au to ria dos Se na do res José Sar ney e Bel lo Par ga,
que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a doar imó ve is que
men ci o na.

Ten do sido apro va dos ter mi na ti va men te pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, os
pro je tos vão à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Há ora do-
res ins cri tos.
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Pas sa mos a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, que fez a gen ti le za de atu ar como 1ª Se cre tá-
ria, sen do mem bro des ta Mesa, para que use a pa la-
vra pelo pra zo de 20 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,
na ses são de on tem, fa la mos so bre uma ques tão
ex tre ma men te im por tan te para o nos so Esta do de
Mato Gros so, que são as es tra das fe de ra is, a
BR-163, a BR-158, a BR-070 e a BR-364. São es tra-
das que apre sen tam tre chos que es tão com pro ble-
mas emer gen ci a is, e es ta mos bus can do so lu ção.

Faço uma sín te se do meu pro nun ci a men to de
on tem, di zen do que o Sr. Mi nis tro dos Trans por tes já
au to ri zou a li be ra ção de R$9 mi lhões para a re cu pe-
ra ção emer gen ci al de tre chos des sas qua tro es tra-
das. Pre ci sa mos que os tra ba lhos se ini ci em de ime -
di a to, uma vez que o ar ran ca-sa fra está acon te cen do
e uma des sas es tra das já está in ter di ta da; as ou tras
três cor rem o ris co de, a qual quer mo men to, se rem in -
ter di ta das em ra zão da gran de quan ti da de de chu vas
no Esta do de Mato Gros so e do es ta do de pre ca ri e da-
de de al guns de seus tre chos.

Fa lei es pe ci al men te da BR-163, que está qua se
con clu í da em Mato Gros so, fal tan do pe que no tre cho
a ser ter mi na do. Ape sar de ain da não es tar pron ta,
pos sui tre chos que já fo ram as fal ta dos e que já se en -
con tram em si tu a ção de emer gên cia de vi do à fal ta de
re cur sos para sua con ser va ção. É o re su mo do nos so
pro nun ci a men to de on tem.

O Dia Inter na ci o nal da Mu lher, dia 8 de mar ço,
pró xi mo sá ba do, será co me mo ra do em ses são de ho -
me na gem que ocor re rá no dia 12 de mar ço, às 11 ho -
ras, nes te re cin to. Esta mos apre sen tan do um pro je to
de lei – que es pe ro agra de, e mu i to, a to dos os Srs. Se -
na do res e às Srªs Se na do ras – que es ta be le ce que
30% das va gas na Mesa do Se na do se jam, den tro de
um tem po de ter mi na do, dis pu ta das por mu lhe res.

A lei de co tas, já obri ga tó ria em al guns par ti dos
po lí ti cos, vi go ra há mais de dez anos em nos so Par ti-
do, o Par ti do dos Tra ba lha do res, nas suas vá ri as ins -
tân ci as de de ci são. O mes mo ocor re para as can di da-
tu ras por oca sião dos pro ces sos ele i to ra is. Após lei
mais am pla, to dos os par ti dos pas sa ram a re ser var
às mu lhe res, obri ga to ri a men te, 30% das suas va gas
de can di da tu ras por oca sião de ele i ções em qual quer
ins tân cia de po der. Esta mos pe din do que essa me di-
da se es ten da à Mesa do Se na do. Pen so que é algo
ex tre ma men te jus to e que va mos dis cu tir e de ci dir
nes ta ins tân cia de po der.

Esta mos apre sen tan do ain da pro je to que cria a
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne-
ro e dá ou tras pro vi dên ci as.

Leio ape nas um tre cho:

Art. 3º. O Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral pas sa a vi go rar acres ci do dos
se guin tes ar ti gos:

Art. 104-A. À Co mis são de Di re i tos Hu -
ma nos e Qu es tões de Gê ne ro com pe te opi -
nar so bre ma té ri as con cer nen tes aos se-
guin tes as sun tos:

I –  ga ran tia e pro mo ção dos di re i tos
hu ma nos;

II –  di re i tos da mu lher;
III –  pro te ção à fa mí lia:
IV –  nor mas ge ra is de pro te ção e in te-

gra ção so ci al das pes so as por ta do ras de
de fi ciên ci as e de pro te ção à in fân cia, à ju-
ven tu de e aos ido sos;

V – fis ca li za ção, acom pa nha men to,
ava li a ção e con tro le das po lí ti cas go ver na-
men ta is re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, aos
di re i tos da mu lher, aos di re i tos das mi no ri as
so ci a is ou ét ni cas, aos di re i tos dos es tran-
ge i ros, à pro te ção e in te gra ção das pes so as
por ta do ras de de fi ciên cia e à pro te ção à in -
fân cia, à ju ven tu de e aos ido sos;

(...)
Art. 104-B. Apli cam-se à Co mis são de

Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne ro as 
nor mas re gi men ta is per ti nen tes às de ma is
Co mis sões Per ma nen tes.

Não vou ler todo o pro je to, mas ape-
nas a jus ti fi ca ti va:

O Pro je to de Re so lu ção que ora sub-
me te mos à apre ci a ção do Se na do Fe de ral
pro põe a cri a ção da Co mis são de Di re i tos
Hu ma nos e Qu es tões de Gê ne ro. Des ti-
nar-se-á tal Co mis são, de ca rá ter per ma-
nen te, a tra tar das ma té ri as re la ti vas aos di -
re i tos hu ma nos, à mu lher, à fa mí lia, à pes-
soa por ta do ra de de fi ciên cia, à in fân cia, à
ju ven tu de e ao ido so.

No Bra sil, a emer gên cia de ques tões
con cer nen tes aos as sun tos re fe ri dos as su-
miu tal mag ni tu de e tal re le vân cia que se
im põe ao Se na do da Re pú bli ca es tru tu-
rar-se para ofe re cer res pos ta ade qua da às
de man das for mu la das pela so ci e da de.

A esse res pe i to, ob ser ve-se o fato de
nos so País não ter acom pa nha do a evo lu-
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ção ve ri fi ca da em ou tras na ções com res pe-
i to à aqui si ção pa u la ti na de di re i tos por suas 
so ci e da des. Assim, na ma i or par te dos pa í-
ses de sen vol vi dos, à con quis ta dos di re i tos
ci vis, po lí ti cos e cul tu ra is, se guiu-se a dos
di re i tos so ci a is e eco nô mi cos e, pos te ri or-
men te, a dos di re i tos co le ti vos.

No Bra sil, en tre tan to, a de man da por
toda essa gama de di re i tos dá-se de ma ne i-
ra con co mi tan te, em ra zão dos par cos avan -
ços con se gui dos por nós em cada uma das
men ci o na das es fe ras do pro gres so so ci al.

Com base nes se en ten di men to, sem
dú vi da, o Po der Exe cu ti vo ela bo rou o “Pro -
gra ma Na ci o nal de Di re i tos Hu ma nos”, de-
ba ti do com vá ri os se to res da so ci e da de ci vil
na “I Con fe rên cia Na ci o nal de Di re i tos Hu-
ma nos”, pro mo vi da pela Co mis são de Di re i-
tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos,
em 1996. 

As ações pro pos tas no men ci o na do
Pro gra ma são em nú me ro tão ele va do que
sua sim ples enu me ra ção de mons tra o quan -
to se pre ci sa re a li zar em ter mos de di re i tos
hu ma nos no Bra sil.

O Se na do Fe de ral não se pode fur tar à 
par ti ci pa ção na ver da de i ra cru za da que se
for ma no País com vis tas à ins ta u ra ção do
pri ma do dos di re i tos hu ma nos em to das as
di men sões da vida so ci al.

No que se re fe re es pe ci fi ca men te à pro-
ble má ti ca de gê ne ro, a só li da or ga ni za ção
gran je a da pe las mu lhe res bra si le i ras e sua
com pe tên cia para ma pe ar a am pla teia de
dis cri mi na ção de que são ob je to co lo ca ram
na or dem do dia um com ple xo de de man das
que fez au men tar, enor me e cres cen te men te,
o vo lu me de pro po si ções em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal so bre o as sun to.

Ade ma is, a mo bi li za ção com vis tas à
im ple men ta ção, en tre nós, das de li be ra ções
da IV Con fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher,
re a li za da em Pe quim, em 1995, cer ta men te
fará sur gir um con jun to de pro pos tas que
exi gi rá a ade qua da or ga ni za ção das duas
Ca sas do Con gres so Na ci o nal. Nes se con-
tex to, a co mis são es pe ci al des ti na da ao es -
tu do das me di das le gis la ti vas que vi sem im -
ple men tar, no Bra sil, as de ci sões da IV Con -
fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher, cu jos tra-
ba lhos de sen vol ve ram-se na Câ ma ra dos
De pu ta dos, em 1997, pro pôs, em suas re co-

men da ções, a ins ti tu i ção, na que la Casa, de
co mis são ou sub co mis são per ma nen te, com 
a com pe tên cia de cu i dar das ques tões de
gê ne ro.

De ou tra par te, com a cri a ção da co-
mis são ora pro pos ta, pa re ce-nos acon se lhá-
vel pas sar da Co mis são de Assun tos So ci a-
is para a ór bi ta de suas com pe tên ci as as
ma té ri as con cer nen tes à pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia, à cri an ça, ao ado les cen te, ao 
ido so, en fim, a to dos aque les se to res a que
já nos re fe ri mos an te ri or men te. Na nova co -
mis são, tais as sun tos, jun ta men te com os
afe tos à te má ti ca da ju ven tu de, fa rão par te
de con jun to con subs tan ci a do sob ru bri ca
“Fa mí lia”, for ma sis tê mi ca mais ade qua da
de tra tar des sas ma té ri as.

Con sul ta ao ban co de da dos re fe ren te
às ma té ri as em tra mi ta ção no Se na do Fe-
de ral mos tra o ele va do nú me ro de pro po si-
ções a res pe i to dos te mas que são ob je to
da com pe tên cia da co mis são que ora pro-
po mos. É pre ci so, pois, que esta Casa, an -
te ci pan do-se aos acon te ci men tos, es tru tu-
re-se para res pon der ao vo lu me de pro pos-
tas hoje exis ten te e ao cres ci men to que se
anun cia. Sem dú vi da, não será pos sí vel
ofe re cer res pos ta ade qua da às de man das
da so ci e da de nas áre as re fe ri das sem que
se ca u sem sé ri os trans tor nos ao fun ci o na-
men to das atu a is co mis sões, par ti cu lar-
men te a Co mis são de Assun tos So ci a is.

Em face das ra zões aci ma, urge cri ar a 
Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Qu es tões
de Gê ne ro, ra zão pela qual sub me te mos a
pre sen te pro po si ção ao exa me dos le gis la-
do res que com põem este Se na do Fe de ral.

Cer ta de con tar com o apo io dos ilus tres pa-
res, esse Pro je to de Re so lu ção lo gra rá trans for-
mar-se em nor ma le gal no Se na do da Re pú bli ca.

Sr. Pre si den te, con for me foi dito an te ri or men te e 
ex pos to no item 5, a cri a ção des sa co mis são ob je ti va
a fis ca li za ção, o acom pa nha men to, a ava li a ção e o
con tro le das po lí ti cas go ver na men ta is re la ti vas aos
di re i tos hu ma nos, aos di re i tos da mu lher, aos di re i tos
das mi no ri as so ci a is e ét ni cas, aos di re i tos dos es-
tran ge i ros, à pro te ção e in te gra ção das pes so as por -
ta do ras de de fi ciên cia, à pro te ção da in fân cia, à ju-
ven tu de e aos ido sos – é, por tan to, bas tan te abran-
gen te o cam po de atu a ção da co mis são que se pre -
ten de cri ar.
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Os pro je tos de lei pro pos tos nes ta Casa têm tra -
mi ta do mais de va gar por con ta da so bre car ga das co -
mis sões. Ontem mes mo, eu con ver sa va com al gu mas
das se nho ras De pu ta das Fe de ra is e nós, ve ri fi can do
da dos já exis ten tes, tan to aqui quan to na Câ ma ra, pu -
de mos cons ta tar que essa ques tão é, de fato, sé ria.

Apro ve i ta mos para tra tar des se as sun to com
mais afin co de vi do ao mo men to: já es ta mos, pra ti ca-
men te, no mês de mar ço, o mês em que se co me mo-
ra, no dia 8, o Dia Inter na ci o nal da Mu lher.

A es co lha des se dia tem ra zões his tó ri as. Foi
num dia 8 de mar ço que mais de 150 mu lhe res fo ram
as sas si na das em Nova York, fo ram que i ma das den tro
de uma em pre sa têx til. É ób vio que o po der do ca pi tal
teve, nes sa oca sião, in ter fe rên cia bas tan te sig ni fi ca ti-
va: não ti tu be a ram di an te do mo vi men to de mu lhe res
tra ba lha do ras que bus ca va a re du ção de car ga ho rá-
ria e a equi pa ra ção ou, pelo me nos, a apro xi ma ção de 
seus sa lá ri os aos de seus com pa nhe i ros à épo ca –
era o ano de 1857. A re i vin di ca ção era jus ta, pois os
ho mens, tra ba lhan do nos mes mos lo ca is e com as
mes mas fun ções, mes mo sen do eles opri mi dos e dis -
cri mi na dos, ga nha vam sa lá ri os me lho res e ti nham
uma car ga ho rá ria de tra ba lho re du zi da em re la ção à
das mu lhe res.

As ope rá ri as des sa em pre sa têx til se mo bi li za-
ram e sa í ram às ruas de Nova York, re i vin di can do,
com bas tan te con tun dên cia, a mes ma car ga ho rá ria e 
os mes mos sa lá ri os que os de seus co le gas. Infe liz-
men te, ao vol ta rem para a fá bri ca, fo ram fe cha das – 
por tas e ja ne las tran ca das her me ti ca men te – , e o po -
der do ca pi tal, o dono da em pre sa, com o res guar do
do po li ci a men to de en tão, ate ou fogo na fá bri ca.
Essas mu lhe res to das mor re ram que i ma das pelo
sim ples fato de es ta rem re i vin di can do di re i tos igua is
aos de seus com pa nhe i ros ho mens –  não es ta vam
nem bus can do ma i o res di re i tos: eram di re i tos igua is
aos da que les que tam bém eram opri mi dos.

A mu lher ain da tem um lon go ca mi nho a per cor-
rer: além de ter os en fren ta men tos da luta de clas se,
ain da exis tem os de cor ren tes da dis cri mi na ção di an te
de nos sos com pa nhe i ros ho mens. Não po de mos, no
en tan to, em ne nhum mo men to, de i xar que esse sen ti-
men to de opres são que pa i ra so bre as mu lhe res, com 
a con quis ta do po der, de tur pe a nos sa luta. Ape sar de 
es tar mos con quis tan do o po der de for ma bas tan te
len ta, não po de mos de i xar que esse sen ti men to de
opres são que sem pre exis tiu con tra a mu lher nos
des vie de nos so ca mi nho. Ape sar das con quis tas nos
âm bi tos pro fis si o nal, fa mi li ar e, em es pe ci al, po lí ti co,
não po de mos nos trans for mar de opri mi das em
opres so ras.

Qu e re mos uma so ci e da de de igua is na qual o
gê ne ro nun ca se tor ne pa râ me tro para de ter mi nar a
opres são de um ser hu ma no so bre o ou tro. Mu i tas ve -
zes as pes so as brin cam ao di ze rem que, da qui a pou -
co, os ho mens te rão que re i vin di car co tas, Sr. Pre si-
den te. Digo isso brin can do, mas re co nhe ço que, para
as mu lhe res, isso foi um ga nho, ape sar de essa con -
quis ta ain da pas sar meio des per ce bi da para a ma i o-
ria de nós. Essa vi tó ria em ter mos de le gis la ção foi im -
por tan te, ga nhos es tão exis tin do.

Mu i tos nos cha mam a aten ção para o fato de
que as mu lhe res cres ce ram pra ti ca men te 100% no
Se na do, de cin co ou seis pas sa mos para 9 ou 10 Se -
na do ras  –  uma en trou em li cen ça e a ou tra é Mi nis-
tra. É ver da de, con se gui mos, aqui no Se na do, pra ti-
ca men te du pli car a Ban ca da fe mi ni na.Cos tu mo di zer
que pas sa mos de qua se nada para mu i to pou co: das
81 ca de i ras, hoje te mos nove. Ain da é mu i to pou co.
Bus ca mos, pelo me nos os 50%, pois so mos 52% da
so ci e da de. Ain da so mos ex tre ma men te dis cri mi na-
das, em es pe ci al no meio po lí ti co.

Infe liz men te, isso con ti nua ocor ren do tam bém
em ou tros se to res. A vi o lên cia con tra a mu lher é algo
bár ba ro ain da hoje, mas bár ba ro mes mo. Te mos da -
dos gri tan tes so bre mu lhe res as sas si na das. No ano
de 1996, ape nas em um mu ni cí pio de Mato Gros so,
so men te no mês de fe ve re i ro, seis mu lhe res fo ram as -
sas si na das, sen do que cin co de las pe los seus pró pri-
os com pa nhe i ros; e des sas cin co, qua tro ao re tor nar
da de le ga cia onde fo ram de nun ci ar maus tra tos e vi o-
lên cia. Então, a vi o lên cia con tra a mu lher não é só o
es pan ca men to e o sa lá rio di fe ren ci a do, mas o xin ga-
men to, o me nos pre zo, en fim, qual quer tipo de mau
tra to. Um com pa nhe i ro que im pe de que sua mu lher
es tu de, por que não pode sair de casa à no i te ou em
ou tro ho rá rio, pra ti ca, sim, um ou tro tipo de vi o lên cia.

Se que re mos uma so ci e da de jus ta, pre ci sa mos
mu dar as nos sas re la ções na fa mí lia. Não exis te pro -
ces so de mo crá ti co que re sis ta se não mu dar mos as
re la ções den tro da fa mí lia. Não adi an ta ser mos de-
mo crá ti cos – ho mem ou mu lher – fora de casa, se
den tro a de mo cra cia de i xa de exis tir. Não adi an ta que
ho mem tra te bem a com pa nhe i ra se, quan do che ga
em casa an tes que ela, que tam bém está tra ba lhan do
para o sus ten to da fa mí lia, não a aju da nos afa ze res
do més ti cos, co zi nhan do uma pa ne la de ar roz para o
jan tar das cri an ças, la van do rou pa, aju dan do a cu i dar
do bebê, aju dan do os fi lhos nas ta re fas da es co la.

E a mu lher da ca ma da po pu lar é a mais so fri da,
pois, na  ma i o ria das ve zes, le van ta às qua tro ho ras
da ma nhã para pre pa rar a co mi da para o seu com pa-
nhe i ro, para os fi lhos que vão à es co la, mas vol tam
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para casa ao meio-dia, tudo isso por que ela não tem
quem a aju de. Nos gran des cen tros, ain da vai en con-
trar di fi cul da des com os me i os de trans por tes: lo ta-
ções e ôni bus lo ta dos. E tra ba lha di a ri a men te 10 ou
12 ho ras, mu i tas ve zes sem ho rá rio para o al mo ço. E
ao che gar em casa, quan do ain da tem um com pa nhe-
i ro para aju dar a cri ar os fi lhos – e esse é um ou tro
pro ble ma que mu i tas mu lhe res en fren tam – já o en-
con tra em casa, mas tudo ain da está por fa zer. Além
dis so, al gu mas ve zes, ain da tem que ou vir as re cla-
ma ções da vi zi nhan ça – que não é fe i ta ao com pa-
nhe i ro – por mau com por ta men to das cri an ças.

Te mos da dos que in for mam que mu i tas mu lhe-
res são che fes de fa mí lia, cri an do os fi lhos, cu i dan do
de pais ido sos, cu i dan do de ir mãos do en tes ou ain da
ou tras ta re fas. Hoje, 28% das mu lhe res são che fes de 
fa mí lia, isto é, não têm com pa nhe i ros que lhes aju-
dem. Entre tan to, em re la ção ao ho mem, a por cen ta-
gem de ho mens que cu i dam da fa mí lia so zi nhos não
pas sa de 10 a 12%.

Sei que este tipo de fala pa re ce es tra nha para
os com pa nhe i ros ho mens. Mu i tos de les acham que
isso é um ab sur do, que não tem nada a ver, mas cos -
tu mo di zer: Se nho res ho mens, não le vem isso como
algo dis cri mi na tó rio. Ao con trá rio, é a bus ca da cons -
tru ção de uma so ci e da de me lhor para as mu lhe res e
para os ho mens tam bém; uma so ci e da de onde exis ta
o en ten di men to, a von ta de e a de ter mi na ção de cons -
tru ir uma so ci e da de di fe ren ci a da, onde ho mens e mu -
lhe res te nham di re i tos igua is e não onde o ho mem da
ca ma da po pu lar é opri mi do no tra ba lho, prin ci pal-
men te pelo sa lá rio, pe los maus tra tos e ou tras ques -
tões, mas a mu lher é opri mi da em casa, es pe ci al men-
te a da ca ma da po pu lar. Isso não sig ni fi ca, no en tan to,
que a vi o lên cia con tra a mu lher da clas se mé dia e da
clas se alta não exis ta. O que acon te ce, in fe liz men te, é 
que es sas mu lhe res fi cam mais emu de ci das, sen-
tem-se en ver go nha das de ir à de le ga cia de nun ci ar.
Mu i tas ve zes, ga nham um bu quê de flo res, ou um pre -
sen te, e fica por isso mes mo.

Mu lher que é vi o len ta da tem que de nun ci ar. O
re mé dio con tra a vi o lên cia é a de nún cia; con tra a dis -
cri mi na ção, é a or ga ni za ção. Nós, mu lhe res, te mos
que nos or ga ni zar para que se re du za, cada vez mais, 
a ques tão da dis cri mi na ção.

Tam bém digo aos com pa nhe i ros ho mens, de
for ma ex tre ma men te afe ti va, que não te nham medo
de ves tir o aven tal. Não te nha medo de ves tir o aven -
tal, Sr. Pre si den te. Sei que V. Exª não tem. Mas digo
“ves tir o aven tal” com um sen ti do fi gu ra ti vo. Qu an do o
ho mem che gar em casa e fi zer um ser vi ço que com -
pe ti ria à sua mãe, à sua com pa nhe i ra, à sua irmã ou a 

al guém da sua fa mí lia, com cer te za, não será me nos
ho mem ou me nos ma cho por ca u sa dis so. Ao con trá-
rio, fi ca rá mu i to mais ma cho, com cer te za, por que
será mu i to mais bem vis to pe las suas com pa nhe i ras,
se jam mães, es po sas, com pa nhe i ras ou ir mãs.

Uma ou tra ques tão ex tre ma men te re le van te
nes se sen ti do é a ques tão da edu ca ção. A edu ca ção
ain da traz mu i ta dis cri mi na ção. O Se na dor Pa u lo
Paim apre sen tou um li vro, dias atrás, que é re al men te
ater ra dor. Assus ta-nos a dis cri mi na ção em re la ção ao 
ne gro. Mas com re la ção à mu lher, Se na dor, com cer -
te za, não é di fe ren te, só que, às ve zes, de for ma mais
su bli mar. Di zem que a mãe que fica em casa, fa zen do
seus afa ze res, não tra ba lha. Só que o tra ba lho de
den tro de casa é tão ou mais ár duo que o tra ba lho
fora de casa. Enfim, to das es sas ques tões têm que
ser con si de ra das.

Infe liz men te meu tem po já se está es go tan do,
mas vol ta rei a essa ques tão da mu lher nos pró xi mos
dias, até por que dia 12, às 11 ho ras, te re mos uma
ses são so le ne do Con gres so Na ci o nal, nes te ple ná-
rio, em ho me na gem ao Dia Inter na ci o nal da Mu lher. E
essa ses são será ape nas o prin cí pio, pois ain da es ta-
mos dis cu tin do, com a co mis são que aca ba de ser
cons ti tu í da, o Con se lho da Mu lher Ci da dã Bert ha
Lutz. Esse con se lho de ve rá re u nir-se no dia 11 para a
sua ins ta la ção. Ain da es ta mos ven do os ho rá ri os de
to dos os mem bros – dois Se na do res e cin co Se na do-
ras  – , mas pos si vel men te a ses são so le ne pro mo vi-
da pelo Con se lho da Mu lher Ci da dã Ber ta Lutz acon -
te ce rá no dia 26 de mar ço.

Gos ta ria de en ten der o meu tem po.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – V. Exª dis -

pu nha de 20 mi nu tos e já usu fru iu de 25 mi nu tos. V.
Exª sabe que a to le rân cia da Mesa será a mes ma que 
V. Exª dará a mim, por que fa la rei logo após V. Exª.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO  (Blo co/PT –
MT) – Sen do as sim, de i xa rei para a pró xi ma ses são a
le i tu ra de um do cu men to con tra a bi o pi ra ta ria, os li mi-
tes éti cos acer ca do re gis tro de mar cas e pa ten tes de
re cur sos bi o ló gi cos e co nhe ci men tos tra di ci o na is da
Ama zô nia.

Fa rei ape nas uma le i tu ra rá pi da, para que fi que
re gis tra do nos Ana is do Se na do, a ho me na gem que
es ta mos fa zen do a um jor na lis ta e es cri tor do Esta do
de Mato Gros so, Antô nio de Pá dua, re cen te men te fa -
le ci do. Inclu si ve, já foi apro va do por este Ple ná rio uma 
mo ção de pe sar pelo seu fa le ci men to.

O jor na lis mo de Mato Gros so per deu, no fi nal de 
se ma na re tra sa do, uma de suas fi gu ras po lê mi cas e,
ao mes mo tem po, mais co nhe ci das, mais que ri das e
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res pe i ta das. Vi ti ma do por um cân cer, o jor na lis ta e
es cri tor Anto nio de Pá dua e Sil va fa le ceu na casa de
seus pais, em São Go tar do, in te ri or de Mi nas Ge ra is.

Pá dua mi li tou na im pren sa mato-gros sen se por
mais de 20 anos. Com seu tex to bri lhan te, tra ba lhou
nos prin ci pa is ve í cu los de co mu ni ca ção do Esta do:
jor na is, re vis tas e emis so ras de rá dio e te le vi são. Seu
es ti lo ir re ve ren te sem pre in co mo dou os po de ro sos de 
plan tão, por que Pá dua sem pre ba ta lhou pela mais
com ple ta li ber da de de opi nião e ma ni fes ta ção.

A mor te de Pá dua pro vo cou um ver da de i ro cho -
que na mí dia mato-gros sen se, en tris te cen do a to dos.
Têm ra zão seus com pa nhe i ros quan do di zem que a
mor te do jor na lis ta e es cri tor Antô nio de Pá dua de i xa
a im pren sa de Mato Gros so e do Bra sil mais si su da e
cho cha.

Pá dua fez de sua car re i ra de mais de 20 anos
em Cu i a bá uma cons tan te de po lê mi cas e pro vo ca-
ções bem-hu mo ra das e fi nas iro ni as des ti la das em di -
re ção às per so na li da des pú bli cas, aos pse u do–in te-
lec tu a is, aos fal sos pu ri ta nos.

Pá dua fez his tó ria no jor na lis mo de Mato Gros -
so ao cri ar a co lu na de no tas da co bra Sa lo vel, no ex -
tin to jor nal O Esta do de Mato Gros so, e a co lu na Qu -
bra tor to, no Diá rio de Cu i a bá – jor nal de gran de ti ra-
gem no nos so Esta do – , em par ce ria com o tam bém
fe ri no e mor daz jor na lis ta Enock Ca val can te e a com -
ba ti va jor na lis ta Mar ta Arru da. Essa co lu na deu ori -
gem ao site www.que bra tor to.com.br, o “vovô” dos si -
tes mato-gros sen ses na rede mun di al de com pu ta do-
res e o es pa ço mais de mo crá ti co da im pren sa na ci o-
nal. Seus tex tos, sem pre lím pi dos e che i os de bom
hu mor, fi ca rão para sem pre como re fe rên ci as de in te-
li gên cia e do mí nio da lin gua gem es cri ta para os jo-
vens jor na lis tas.

Dono de um bom hu mor per ma nen te, o bom e
que ri do Pá dua con ti nu a rá vivo na luta por uma im pren-
sa li vre e de mo crá ti ca, pelo de bo che bem-hu mo ra do e
pelo sar cas mo di an te da opres são dos po de ro sos.

Te nho cer te za, Sr. Pre si den te, de que Pá dua
con ti nu a rá vivo pela pro du ção li te rá ria de qua li da de re -
co nhe ci da, pela pers pi cá cia e sa be do ria ao tra tar te-
mas po lí ti cos, pela sede da in for ma ção quen te e pela
bra va re sis tên cia con tra a mes mi ce e a me di o cri da de.

Como já dis se mos, foi apro va do re que ri men to
de nos sa au to ria para in ser ção em ata de voto de pe -
sar pelo fa le ci men to des se gran de e bra vo jor na lis ta
mato-gros sen se, Antô nio de Pá dua e Sil va, que fa le-
ceu ví ti ma de cân cer, me nos de 20 dias após to mar
co nhe ci men to da do en ça.

Assim, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res,
apre sen ta mos con do lên ci as à fa mí lia de Antô nio de
Pá dua e Sil va.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con vi do a
Se na do ra Serys  Slhes sa ren ko para pre si dir os tra ba-
lhos. (Pa u sa.)

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 pela Sra. Serys Slhes sa ren ko, Su plen-
te de Se cre tá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pas so a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim.

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.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a mi nha in ten ção,
nes ta ma nhã, é co men tar três pro je tos de mi nha au -
to ria que es tão tra mi tan do, dois de les ain da na Câ ma-
ra dos De pu ta dos, mas apro va dos, por una ni mi da de,
nas co mis sões es pe ci a is. Espe ro que se jam apro va-
dos pelo Ple ná rio da que la Casa no mês de mar ço,
para se rem en vi a dos à co mis são cor res pon den te do
Se na do da Re pú bli ca. Te nho cer te za de que che ga-
rão ao ple ná rio des ta Casa ain da nes te se mes tre.

Srª Pre si den te, co men to pri me i ro um pro je to
que tem tudo a ver com a re a li da de do meu Esta do, o
Rio Gran de do Sul, e que dei en tra da na Se cre ta ria
Ge ral da Mesa esta se ma na.

A agri cul tu ra é o se tor da ati vi da de eco nô mi ca
que, com suas ex por ta ções, vem sus ten tan do a ba-
lan ça co mer ci al do nos so País, con tri bu in do para re -
du zir as di fi cul da des que o Bra sil en fren ta em suas
con tas ex ter nas. Esse sim ples fato já é su fi ci en te para 
con ven cer qual quer ad mi nis tra dor pú bli co da im por-
tân cia do for ta le ci men to dos pro du to res ru ra is de to -
das as re giões. Nes se sen ti do, re por to-me aos
sem-ter ra, aos com-ter ra, en fim, a to dos que pro du-
zem no cam po.

O Sul, tra di ci o nal men te, e o Rio Gran de, em
par ti cu lar, são áre as de for te pre sen ça da agri cul tu ra.
Sua pro du ção, além do peso no pra to po si ti vo das
con tas ex ter nas, tem um pa pel fun da men tal na ali-
men ta ção de to dos os bra si le i ros, o que vem ao en-
con tro da po lí ti ca im ple men ta da pelo Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va e que teve uma bela re per cus são
in ter na ci o nal. Se efe ti va men te que re mos com ba ter a
fome, é ne ces sá rio que se in vis ta na agri cul tu ra e na
pe cuá ria em todo o País.E aqui es tou ci tan do a ques -
tão es pe cí fi ca do Rio Gran de. Por isso jus ti fi ca-se a
pre o cu pa ção em apri mo rar sem pre a ca pa ci da de de
o nos so Esta do con ti nu ar sen do um dos ce le i ros do
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povo bra si le i ro, com re per cus são po si ti va, in clu si ve
mun di al men te.

A pro du ção ru ral, no en tan to, re quer cu i da dos
es pe ci a is, su je i ta que está a todo tipo de in cer te zas
na tu ra is, como as va ri a ções do cli ma e a in ci dên cia
de pra gas. Acres ce, ain da, que se tra ta de se tor com -
pe ti ti vo em que os pre ços de mer ca do dos pro du tos,
mu i tas ve zes, são ba i xos e as exi gên ci as de qua li da-
de, sem pre cres cen tes, obri gam o pro du tor a um
cons tan te aper fe i ço a men to téc ni co e tec no ló gi co.

Nes sas cir cuns tân ci as, o fi nan ci a men to à agri -
cul tu ra, tan to para a pro du ção quan to para a pes qui-
sa, é es sen ci al para a ma nu ten ção do se tor em con di-
ções de com pe tir e so bre vi ver eco no mi ca men te.

Por ou tro lado, a agri cul tu ra, quan do for ta le ci da
e in te gra da à in dús tria, for man do o que se cha ma de
agro ne gó cio, gera os pos tos de tra ba lho tão ne ces sá-
ri os para su pe rar mos a ter rí vel si tu a ção so ci al de
hoje, em que tan tos tra ba lha do res se en con tram de -
sem pre ga dos e sem es pe ran ça.

Aqui, Srª Pre si den te, que ro des ta car a im por-
tân cia de o ho mem per ma ne cer na área ru ral. Mas,
para que isso acon te ça, o Esta do tem que in ves tir em
sa ú de, edu ca ção, na pró pria cul tu ra, en fim, pre pa rar
o ho mem do cam po para con ti nu ar pro du zin do e
abas te cen do a po pu la ção dos gran des cen tros com
ali men tos de qua li da de. A pos si bi li da de de pe que nos
agri cul to res fa mi li a res in te gra rem-se a esse sis te ma
é um fa tor adi ci o nal de ge ra ção de em pre go e, igual -
men te im por tan te, de fi xa ção das pes so as no cam po,
o que aju da a re du zir as de man das so ci a is por ser vi-
ços pú bli cos nas gran des ci da des, in cha das pe las le -
vas pre ce den tes de êxo do ru ral.

Exa ta men te para fi nan ci ar pro je tos de fo men to
à agri cul tu ra e à pe cuá ria, prin ci pal men te a agri cul tu-
ra fa mi li ar – ti ve mos uma ex pe riên cia mu i to po si ti va
no Go ver no Olí vio Du tra –, es tou apre sen tan do, hoje,
es pe lha do na que la ex pe riên cia, Pro je to de Lei do Se -
na do nº 39, de 2003, pelo qual fica ins ti tu í do o Fun do
de De sen vol vi men to da Agri cul tu ra e da Pe cuá ria do
Rio Gran de do Sul (Fun dap/RS). Seus fun dos pro vi-
rão ba si ca men te de 3% dos re pas ses do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Par ti ci pa ção dos Esta dos des ti na-
dos ao Rio Gran de do Sul, ex clu í das as co tas des ti na-
das ao Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do
Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio
(FUN DEF).

Ontem, di zia eu ao Mi nis tro Cris to vam Bu ar que
da fal ta que S. Exª faz aqui no Se na do, mas da im por-
tân cia de S. Exª es tar à fren te da que la Pas ta. Enten do
que a edu ca ção é o co ra ção de uma po lí ti ca que, se
apli ca da de for ma cor re ta, pode con tri bu ir para que o

Bra sil não seja mais con si de ra do um país de ter ce i ro
ou quin to mun do.

Por isso es ta mos pre ser van do aqui o Fun def.
Os ór gãos da ad mi nis tra ção di re ta, au tár qui ca

ou fun da ci o nal do Esta do fi cam, pelo pro je to de lei,
ex clu í dos da con ces são de fi nan ci a men tos pelo fun -
do a ser cri a do, pois ele se des ti na ex clu si va men te a
pro je tos de ini ci a ti va de pes so as fí si cas, em pre sas e
en ti da des de di re i to pri va do.

Essa nova fon te de fi nan ci a men to à agri cul tu ra
pre ten de su prir as de fi ciên ci as que o Pro gra ma de
Ge ra ção de Empre go e Ren da da Área Ru ral (Pro ger
Ru ral) e o Pro gra ma de Fi nan ci a men to da Agri cul tu ra
Fa mi li ar (Pro naf) vêm apre sen tan do nos úl ti mos anos 
em nos so Esta do. Entre os anos 2000 e 2001, por
exem plo, os va lo res re pas sa dos ao Rio Gran de pelo
Pro ger Ru ral ca í ram 32%, e os va lo res re pas sa dos
pelo Pro naf cres ce ram ir ri só ri os 2%. Per de mos 30% e 
ga nha mos 2% num ou tro pro gra ma.

Sem ques ti o nar a im por tân cia des ses pro gra-
mas, pen so que ain da são in su fi ci en tes para o de sen-
vol vi men to do se tor agrí co la em um Esta do como o
Rio Gran de do Sul, de tão gran de po ten ci al pro du ti vo
e com uma fra ção po pu la ci o nal ain da ex pres si va vi -
ven do no cam po – cer ca de 20% dos ga ú chos.

Qu an do exa mi na mos o mon tan te dos va lo res
re pas sa dos ao Rio Gran de por con ta do FPE, ve mos
que há um po ten ci al subs tan ti vo de re cur sos a se rem
in ves ti dos em pes qui sa e fo men to à pro du ção agrí co-
la, mes mo se for to ma da uma fra ção tão pe que na
quan to os 3% que es tou pro pon do.

To man do por base os va lo res re pas sa dos en tre
1994 e 2002, por exem plo, a exis tên cia do Fun-
dap-RS te ria sig ni fi ca do, se o nos so pro je to já ti ves se
sido apro va do, um acrés ci mo de R$7,4 mi lhões, em
mé dia, para o se tor ru ral do nos so Esta do.

Com a im ple men ta ção do Fun dap-RS es ta re-
mos pro por ci o nan do a me lho ria da qua li da de de vida
da po pu la ção ru ral do Rio Gran de, au men tan do a pro -
du ção agrí co la e, ao mes mo tem po, con tri bu in do para 
a re du ção da fome – meta pri o ri tá ria do atu al Go ver no
Lula – e aju dan do a con ter o êxo do ru ral em nos so
Esta do.

Por es ses mo ti vos, peço a aten ção dos meus
Pa res para a aná li se cu i da do sa des te pro je to e para a
sua apro va ção.

O se gun do pro je to que que ro de fen der pe ran te
a Casa é aque le que cha mo de “Esta tu to da igual da-
de ra ci al e so ci al”. Eu o apre sen tei em 1995 e ele visa
cons tru ir a igual da de. E há pou co eu ou via V. Exª, Srª
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Pre si den te, fa lar des ta tri bu na so bre a po lí ti ca de co -
tas para mu lhe res, in clu si ve na Mesa. 

Qu an do fa la mos em po lí ti ca de com ba te aos
pre con ce i tos fica a im pres são sem pre de que es ta-
mos fa lan do so men te dos ne gros. Sou ne gro e te nho
com pro mis so com essa luta per ma nen te da cons tru-
ção de uma so ci e da de igual, em que nin guém seja
dis cri mi na do pela cor da pele, pela et nia, pela raça,
pela ori gem e, na tu ral men te, pelo sexo, re li gião ou
ida de. Nes te pro je to pro po nho a po lí ti ca de co tas para 
os ne gros tam bém nos par ti dos po lí ti cos, ou seja, que 
30% das va gas a se rem pre en chi das para as ele i ções
nos par ti dos po lí ti cos se jam des ti na das à co mu ni da-
de ne gra. Espe lha do no pro je to de V. Exª, Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko – que pre si de a ses são nes te
mo men to –, ou seja, uma cota de 30% das va gas des -
ti na da às mu lhe res, tão dis cri mi na das nes te País.
Como De pu ta do Fe de ral, na épo ca, vo tei a fa vor, e te -
nho cer te za de que os Se na do res, por una ni mi da de,
tam bém apro va ram.

Ao fa lar no pro je to da igual da de ra ci al, que ro
agra de cer à Esco la de Sam ba Ca pri cho sos de Pi la-
res, do Rio de Ja ne i ro, que me fez um con vi te, que
mu i to me hon rou, para que eu des fi las se em um de
seus car ros ale gó ri cos. O tema de fun do da es co la
será uma ho me na gem ao gran de Zum bi dos Pal ma-
res, e fo ram con vi da das al gu mas pes so as que eles
en ten dem te nham pres ta do ser vi ços re le van tes à co -
mu ni da de ne gra, en tre eles eu pró prio.

O des fi le de ve rá acon te cer ain da nes ta se ma na,
mas não es ta rei pre sen te, Se na dor Pe dro Si mon – sei 
que V. Exª gos ta ria de me ver lá no car ro ale gó ri co  – ,
por que te nho pres são alta e tomo, re li gi o sa men te, to -
dos os dias, um re mé dio. Por isso, meu mé di co não
achou re co men dá vel que eu fi cas se des fi lan do du-
ran te todo esse pe río do. Então, não par ti ci pa rei do
des fi le não por fal ta de von ta de po lí ti ca, mas por re co-
men da ção mé di ca. Agra de ço mu i to a ho me na gem
que re ce bi e fico fe liz por sa ber que o Se na dor Pe dro
Si mon, de pron to, dis se que as sis ti ria a esse des fi le
se es ti vés se mos pre sen tes.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te a V. Exª com enor me sa tis fa ção, Se na do ra
Iris de Ara ú jo.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – O meu apar-
te não se re fe re es pe ci fi ca men te ao seu co men tá rio
so bre o des fi le, mas eu tam bém, as sim como o Se na-
dor Pe dro Si mon, gos ta ria mu i to que V. Exª pu des se
es tar lá. Isso se ria mu i to bom para nós. Na ver da de,

que ro re fe rir-me à Lei de Co tas no pon to onde V. Exª
pro põe que haja a in ser ção do ne gro nos par ti dos po -
lí ti cos. Ne gros so mos to dos nós, que des cen de mos
de ne gros e te mos na cor da nos sa pele esse ates ta-
do hon ro so que nos foi le ga do por vá ri as ge ra ções.
Re fi ro-me es pe ci fi ca men te à exis tên cia da Lei de Co -
tas por que a con si de ro como algo que be ne fi ci ou a
nós, mu lhe res, na po lí ti ca, mas não o quan to ima gi ná-
va mos po de ria be ne fi ci ar. Pre si di, por qua tro anos, o
PMDB de Go iás, e ti ve mos di fi cul da de para pre en-
cher as co tas com a par ti ci pa ção da mu lher. Con si de-
ro, Se na dor, que de ve ría mos es ta be le cer um tipo de
ação efe ti va que de fi nis se, in de pen den te da con di ção
de ne gro e mu lher, uma par ti ci pa ção ma i or da so ci e-
da de na po lí ti ca, nos par ti dos po lí ti cos, para que a so -
ci e da de não vis se a po lí ti ca como algo ape nas para
nós, par la men ta res, ou ocu pan tes de de ter mi na dos
car gos. Cre io que por esse ca mi nho con se gui ría mos
au men tar o con tin gen te de pes so as que se ria mu i to
útil den tro dos nos sos par ti dos. Era este o apar te que
gos ta ria de fa zer.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Cum pri-
men to a no bre Se na do ra, na cer te za de que a sua re -
fle xão só vai aju dar o en ca mi nha men to da luta per -
ma nen te que to dos nós es ta mos tra van do con tra todo 
tipo de pre con ce i to.

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

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Antes de
re to mar o meu pro nun ci a men to, con ce do um apar te
ao no bre Se na dor Pe dro Si mon, ga ú cho que mu i to or -
gu lha o Rio Gran de do Sul e que sem pre foi uma re fe-
rên cia para nós não ape nas aqui, em Bra sí lia, mas
mes mo quan do foi Go ver na dor do nos so Esta do.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Mu i to obri -
ga do. Em pri me i ro lu gar, é uma ale gria ver V. Exª na
tri bu na do Se na do e na 1ª Vice-Pre si dên cia des ta
Casa. Nós, do Rio Gran de do Sul, não te mos tra di ção
de ser mos con tem pla dos com po si ções de re le vân cia
na Mesa des ta Casa. Não me lem bro se já hou ve al -
gum Pre si den te do Se na do ga ú cho. Não co nhe ço nin -
guém que já o ti ves se sido. O ex-Pre si den te João
Gou lart pre si diu esta Casa quan do era Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca, mas, àque la épo ca, o Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca pre si dia o Se na do. Por tan to, cre io
que V. Exª é o ga ú cho que che gou mais ra pi da men te
a um alto car go nes ta Casa: to mou pos se e, meia
hora de po is, já es ta va ele i to 1º Vice-Pre si den te. Esse
foi o ma i or car go ocu pa do por um ga ú cho no Se na do.
V. Exª é uma das pes so as mu i to es pe ci a is nes te País.
No Rio Gran de do Sul, na Câ ma ra dos De pu ta dos, no
Se na do Fe de ral e na co mu ni da de bra si le i ra in ter na ci-
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o nal, V. Exª é um ho mem de uma com pe tên cia re al-
men te emo ci o nan te. V. Exª nas ceu na mi nha ci da de,
Ca xi as do Sul, em uma co mu ni da de sim ples e sin ge-
la. Foi para Ca no as, tra ba lhou, es for çou-se e lu tou.
Foi ope rá rio e lí der sin di cal e, à épo ca, pela sua com -
pe tên cia, con se guiu um mi la gre: a vi tó ria na ele i ção
para De pu ta do Fe de ral. Como par la men tar, V. Exª se
im pôs pelo seu tra ba lho e pela mag ní fi ca atu a ção no
que tan ge à de fe sa da raça ne gra, uma das te ses que
V. Exª de fen de com pa i xão, com com pe tên cia e com
sa be do ria. Aqui, em con gres sos in ter na ci o na is, nos
mais va ri a dos fó runs e nas uni ver si da des, V. Exª de -
fen de e avan ça na sua tese de que este País, de ma i-
o ria ne gra, tem um com pro mis so his tó ri co, uma dí vi-
da his tó ri ca que te mos que res ga tar. E, gra ças a
Deus, aos pou cos, che ga re mos lá. V. Exª luta, de for -
ma in tran si gen te, pela de fe sa dos tra ba lha do res, prin -
ci pal men te da que les das ca ma das mais hu mil des.
Em re la ção à sua luta pelo sa lá rio mí ni mo, V. Exª, al -
gu mas ve zes, to mou ati tu des que cha ma ram a aten -
ção do Bra sil pelo ine di tis mo, como, por exem plo,
quan do mos trou o que se com pra com o sa lá rio mí ni-
mo, a di fe ren ça en tre o que se pre ci sa com prar e
aqui lo que o sa lá rio pode ad qui rir. Tra ta-se de uma
luta di nâ mi ca em que V. Exª teve al gu mas vi tó ri as no -
tá ve is. Po rém, V. Exª e nós es ta mos per den do essa
ba ta lha no que tan ge ao sa lá rio que de ve ria re ce ber
uma fa mí lia para vi ver com dig ni da de. A Cons ti tu i ção
es ta be le ce isso, e não a cum pri mos até hoje. V. Exª
teve uma vi tó ria es pe ta cu lar no Rio Gran de do Sul, da 
ma i or im por tân cia e do ma i or sig ni fi ca do. O PT teve
uma vi tó ria gran de no Bra sil, o Lula ga nhou bem no
Rio Gran de do Sul, mas o seu Par ti do foi der ro ta do.
Esta va no Go ver no e per deu, mas V. Exª teve uma vi -
tó ria pes so al, uma vi tó ria sua. As pes so as vo ta ram no 
Paim, quan do mu i tos pen sa vam que ha ve ria pre con-
ce i to de cor, que ha ve ria ra zões, as mais va ri a das,
para não ele ge rem V. Exª. “No Rio Gran de do Sul, há
mu i to ale mão, mu i to ita li a no; não ele ge ri am um ne gro
para o Se na do Fe de ral”, dis se ram. Mas V. Exª está
aqui para ocu par um car go, e te nho a mais ab so lu ta
con vic ção de que V. Exª ha ve rá de mar car épo ca.
Aqui – des cul pe-me a fal ta de mo dés tia –, de cer ta
for ma, V. Exª terá mais opor tu ni da de de de ba ter do
que na Câ ma ra dos De pu ta dos, por que terá mais
tem po. Lá, é pre ci so se ins cre ver uma vez por mês, há 
di fi cul da de para o De pu ta do ocu par um es pa ço. Aqui,
con ce de mos apar tes, que são ver da de i ros dis cur sos,
e os fa ze mos sen ta dos e tran qüi los. V. Exª terá a
chan ce de fa zer a sua ca mi nha da com mu i to mais
pos si bi li da de de êxi to. Por isso, eu, que sou ami go
pes so al e ad mi ra dor per ma nen te de V. Exª, que ro di -

zer-lhe que es ta rei, aqui, ou vin do e as si nan do, em
ter ce i ro ou em quar to lu gar, as pro pos tas de V. Exª;
vo tan do as ma té ri as com mu i to or gu lho. Qu e ro di zer,
em nome do Rio Gran de do Sul, que está as sis tin do a
V. Exª nes te mo men to pela TV Se na do, que os ga ú-
chos es tão mu i to con ten tes, mu i to fe li zes, mu i to sa tis-
fe i tos em tê-lo co nos co. Ao que sei, a no bre Pre si den-
te é ga ú cha tam bém. Aliás, o que se en con tra de ga ú-
cho por este Bra sil afo ra é algo emo ci o nan te! Estão
aqui, à ex ce ção da es tra nhe za da nos sa Se na do ra
Íris de Ara ú jo, que é “es tran ge i ra”, so men te ga ú chos:
um ga ú cho na Pre si dên cia, um ga ú cho na tri bu na e
um ou tro que lhe apar te ia. Mu i to obri ga do.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Pe dro Si mon, cre io que a me lhor for ma de res pon der
à gen ti le za com que V. Exª se ex pres sou em re la ção à 
mi nha vida é di zer que te nho mu i to or gu lho de, há
duas se ma nas, numa au diên cia com o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, ou vir de Sua Exce lên cia o
se guin te: “Paim, tu es tás au to ri za do a con ver sar com
o teu co le ga e ami go, Se na dor Pe dro Si mon, e con vi-
dá-lo ou mes mo con vo cá-lo – na tu ral men te será uma
de ci são dele e do seu Par ti do – para ser o Lí der do
nos so Go ver no no Con gres so Na ci o nal”.

Essa é a me lhor for ma de res pon der a V. Exª.
Re a fir mo o con vi te para que V. Exª seja o meu Lí der
no Con gres so Na ci o nal.

Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon.
Re to man do o pro nun ci a men to em que eu fa la va

da im por tân cia tam bém do ato cul tu ral que é o Car na-
val, lem bro que é pre ci so não es que cer mos que os
tam bo res que logo mais agi ta rão as ruas do Bra sil já
fo ram du ra men te per se gui dos e pro i bi dos. Mu i tas re -
so lu ções de as sem bléi as e câ ma ras mu ni ci pa is, em
todo o País, du ran te a es cra vi dão, des ti na vam-se a
pro i bir, a qual quer hora, em qual quer lu gar, os tam bo-
res, os lun dus, os ajun ta men tos em que ne gros dan -
ça vam e can ta vam. As pe nas eram pri são, aço i tes e
mul tas. Mas os tam bo res não se ca la ram – e não se
ca la rão – por que ex pres sa vam a nos sa re sis tên cia
per ma nen te a qual quer tipo de dis cri mi na ção. Os
tam bo res não só re sis ti am como tam bém afir ma vam
a iden ti da de da na ção ne gra. Não foi pos sí vel, ao lon -
go da his tó ria, re pri mir o que nos era es sen ci al.

A ce le bra ção do Car na val está co me çan do. Va -
mos co me mo rar, va mos fes te jar tam bém essa so bre-
vi vên cia ex tra or di ná ria, para além de todo so fri men to,
da iden ti da de de um povo. Essa é uma cul tu ra que
mu i to or gu lha a na ção ne gra e, te nho cer te za, o nos -
so País.
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Sr. Pre si den te, hoje não vim aqui para fa lar do
Car na val. Qu e ro fa lar, Se na do ra Iris de Ara ú jo, da
ques tão das co tas, so bre a qual que ro de i xar mu i to
cla ra a mi nha po si ção.

Srªs e Srs. Se na do res, sou um de fen sor das co -
tas e das ações afir ma ti vas para ne gros e tam bém
para aque les que, de uma for ma ou de ou tra, são dis -
cri mi na dos. Esse tema tem mo vi do um in ten so de ba-
te após a di vul ga ção dos re sul ta dos do ves ti bu lar da
Uni ver si da de Esta du al do Rio de Ja ne i ro. Sou um de -
fen sor das co tas – e não é de hoje! – nes te Con gres so
Na ci o nal. Apre sen tei vá ri os pro je tos nes se sen ti do.

Fi quei fe liz, e nes te mo men to te nho que ci tar o
Pre si den te des ta Casa, José Sar ney, por que S. Exª
tam bém apre sen tou um pro je to de lei so bre as co tas
para ne gros na uni ver si da de e no ser vi ço pú bli co. O
seu pro je to foi aqui apro va do por una ni mi da de – sei
que o Se na dor Pe dro Si mon, in clu si ve, par ti ci pou
des sa obra. O pro je to foi para a Câ ma ra, e, lá, apre -
sen tei a pro pos ta do Esta tu to da Igual da de Ra ci al
ain da em 1995. Qu e ro, aqui, de mons trar, com esse
meu ges to, a gran de za do atu al Pre si den te da Casa,
por que to dos sa be mos que, quan do um pro je to é
apro va do em uma das Ca sas, ele vai para a ou tra
Casa e li de ra a tra mi ta ção das ma té ri as con jun tas.
Mas a que está na ou tra Casa é apen sa da à ma té ria
prin ci pal, que é apro va da, no caso, em um dos es pa-
ços, que foi o pro je to do Pre si den te José Sar ney.

O pro je to do Pre si den te José Sar ney che gou à
Câ ma ra. Está aqui a Emba i xa do ra Dul ce Ma ria Pe re i-
ra, que, du ran te um lon go pe río do, re pre sen tou o nos -
so País em Por tu gal, jun to aos pa í ses de Lín gua Por -
tu gue sa. S. Exª pro cu rou o Pre si den te Sar ney e lhe
dis se: “Sr. Pre si den te, o pro je to do Paim, se me lhan te
ao de V. Exª, está na Casa; po rém, o pro je to do Paim,
do Esta tu to de Igual da de Ra ci al, tra ta da ter ra dos
qui lom bo las, da sa ú de, da edu ca ção, do Mi nis té rio
Pú bli co, da ha bi ta ção, do em pre go. Ele é am plo, mas
con tem pla tam bém a po si ção de V. Exª”. O Pre si den te
José Sar ney res pon deu à Emba i xa do ra Dul ce, que
aqui está: “Diga ao Paim que, se o pro je to é dele, que
o meu pro je to seja apen sa do ao dele e que o Re la tor
faça um subs ti tu ti vo di zen do que o pro je to prin ci pal é
o do De pu ta do Pa u lo Paim” – na épo ca.

Faço isso numa con si de ra ção por um ges to de
gran de za do ex-Pre si den te da Re pú bli ca e Pre si den-
te des ta Casa, per mi tin do que o seu pro je to fos se
apen sa do ao meu, quan do o cer to se ria o meu ser
apen sa do ao de S. Exª, de vi do à tra mi ta ção le gal e re -
gi men tal.

Isso mos tra que a luta con tra o pre con ce i to e a
dis cri mi na ção, como te nho dito sem pre, não é so-

men te dos ne gros, mas tam bém dos bran cos, que
têm o com pro mis so de com ba ter efe ti va men te essa
cha ga. Esse mal, in fe liz men te, é in ter na ci o nal, por-
que sa be mos que o pre con ce i to não exis te so men te
aqui. No en tan to, há ho mens e mu lhe res que es tão
nes sa ca mi nha da, por isso a mi nha fe li ci da de de po -
der, hoje, di zer que sou to tal men te a fa vor das co tas.

Enten do que o Se na do já mos trou, por una ni mi-
da de, tam bém ser a fa vor de las, as sim como a Câ ma ra
dos De pu ta dos, por que o pro je to das co tas foi apro va-
do por to dos os Par ti dos, na Co mis são Espe ci al.

Para ilus trar, que ria tam bém di zer que a po lí ti ca
de co tas não é uma in ven ção do Bra sil. Sem pre digo:
por que não re pro du zir uma le gis la ção que exis te em
ou tro país e que é po si ti va e boa? A po lí ti ca de co tas
já foi ado ta da, por exem plo, na Índia, nos Esta dos
Uni dos, nos pa í ses ára bes e, fri so, na Ma lá sia. Em to -
dos es ses pa í ses o re sul ta do foi po si ti vo.

Nos Esta dos Uni dos, ao con trá rio do que al guns
fa lam, o re sul ta do tam bém foi po si ti vo, tan to que os
ne gros nor te-ame ri ca nos che ga ram ao pon to de di -
zer: “Não que re mos mais a po lí ti ca de co tas”, por que
eles ul tra pas sa ram a bar re i ra. O nú me ro de ne gros
na que le país fica em tor no de 11% a 12%. No Bra sil, a 
co mu ni da de afro-bra si le i ra fica em tor no de 48% a
50%. Então, a po lí ti ca de co tas ado ta da nos Esta dos
Uni dos logo foi ul tra pas sa da. Hoje, os ne gros ocu pam
mais de 20% a 25% dos es pa ços, en quan to ain da dis -
pu ta mos um per cen tu al tão pe que no.

A po lí ti ca de co tas foi ado ta da de for ma po si ti va
in clu si ve em al guns Mi nis té ri os do go ver no an te ri or –
não te nho ne nhum pru ri do em fa lar de fa tos re a is –,
como no caso do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria, onde 
20% dos ser vi do res de vem ser afro-bra si le i ros. Tam-
bém no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Mi nis tro Mar co
Au ré lio ado tou a po lí ti ca de co tas, e o re sul ta do é su -
per po si ti vo.

Quem é con tra essa po lí ti ca não se sus ten ta
num de ba te por 15 ou 20 mi nu tos. Por que ser con -
tra? Será que há ló gi ca no fato de que so men te 2%
da po pu la ção afro-bra si le i ra te nha che ga do à uni ver-
si da de?

Sou be on tem, pelo Mi nis tro Cris tó vam Bu ar-
que, que, na Ba hia, num con cur so re cen te para juiz, 
fo ram apro va dos cem can di da tos. Per gun tem-me
quan tos de les eram ne gros – na Ba hia, onde 90%
da po pu la ção é afro-bra si le i ra ou afro-des cen den-
te, como mu i tos pre fe rem. Sa bem quan tos ne gros
pas sa ram? Ne nhum.

Há todo um mo vi men to, fe i to com a co la bo ra ção
da so ci e da de – e sei que esta é a von ta de do Pre si-
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den te Lula –, para que te nha mos, pela pri me i ra vez
na His tó ria, um Mi nis tro ne gro no Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.

Fa tos como esse de mons tram que é pre ci so uma
ação de com ba te ao pre con ce i to e à dis cri mi na ção que
per du ram até hoje con tra a co mu ni da de ne gra.

Alguém me per gun tou, num de ba te: “Mas, Paim, 
você não acha que o ide al se ria in ves tir nas cha ma-
das ca te go ri as de base, como jar dim de in fân cia, pri -
me i ro e se gun do gra us e pré-ves ti bu lar?” Res pon di:
“Mas esse dis cur so eu ouço há 500 anos!” Digo que o
ouço há 500 anos por que acre di to que pas sei por ou -
tras ge ra ções, em ou tros tem po, de sé cu lo em sé cu lo,
e che guei à opor tu ni da de de es tar, ago ra, na tri bu na
do Se na do da Re pú bli ca. Ouço esse ar gu men to des -
de cri an ci nha. Cla ro que eu sei! Du vi do que al gum
Se na dor dis cor de – e o li vro que mos trei ou tro dia de -
mons tra a pre ca ri e da de da nos sa edu ca ção – de que
de ve mos in ves tir no com ba te ao pre con ce i to e ao ra -
cis mo no en si no fun da men tal, pre pa ran do a cri an ça,
o jo vem, o ado les cen te e o adul to de ama nhã para
que pas se no ves ti bu lar, em igual da de de con di ções,
in de pen den te men te de ser ne gro, ama re lo ou ín dio.
Mas essa não é a ques tão! Enquan to esse in ves ti-
men to não acon te ce, que re mos uma me di da de mais
im pac to, que dê opor tu ni da de de aces so à uni ver si-
da de a essa ju ven tu de mar gi na li za da, além de con di-
ções efe ti vas, du ran te o cur so, de se ali men tar, de pe -
gar ôni bus para che gar na uni ver si da de e até, quem
sabe, de ter ho ras ex tra or di ná ri as para se for mar – e
tem que se for mar, sim! – com a mes ma ca pa ci da de
de to dos os que es tão pres tan do os exa mes fi na is.

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

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Ouço V.
Exª no va men te.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – É da ma i or
im por tân cia o as sun to que V.Exª está abor dan do. Tal -
vez a nos sa ma i or cha ga seja a de que não há, no
mun do, país onde a di fe ren ça en tre os mais ri cos e os
mais po bres seja tão gran de quan to no Bra sil. Den tro
des se con tex to, o que fa ze mos para di mi nu ir es sas di -
fe ren ças é mu i to pou co, é cru el men te mu i to pou co.
Esse pro je to de V.Exª é fan tas ti ca men te im por tan te e
de uma ló gi ca tão cla ri vi den te que es tra nho não ter
sido ado ta do há mu i to tem po. No mo men to em que se 
es ta be le cem co tas para as pes so as de cor, está-se
fa zen do com elas, em pri me i ro lu gar, jus ti ça so ci al.
Como es sas pes so as, nor mal men te, são as mais po -
bres, en tão se es tão fa zen do as duas co i sas ao mes -
mo tem po. Mu i tas ve zes já se fa lou, de fen deu-se, de -

ba teu-se – e já hou ve até pro je to nes se sen ti do – que
de ve ria ha ver uma cota para po bres nas uni ver si da-
des pú bli cas, por que só os ri cos ne las es tu dam. Qu -
an do uma pes soa po bre é apro va da numa uni ver si da-
de par ti cu lar, fica fe liz da vida. Um dia, foi ao meu ga -
bi ne te, em Por to Ale gre, um com pa nhe i ro fe liz por que
o fi lho ti nha pas sa do na fa cul da de de Me di ci na. Dez
dias de po is, vol tou ar ra sa do, por que tudo o que ele, a
mu lher e o fi lho ga nha vam não pa ga va a men sa li da de
de R$1,7 mil. Então, se já se pen sa va em ter uma cota 
para po bre, a do ne gro re sol ve as duas co i sas: a
ques tão do po bre e a do ne gro. Assim, ela é de uma
ló gi ca, de uma ra ci o na li da de ab so lu ta men te to tal É
ver da de que há dis cus sões. A pri me i ra dis cus são é
so bre o que é o ne gro, por que, de re pen te, pode apa -
re cer uma lo i ra di zen do que des cen de de ne gro, mas
essa é uma ques tão que o tem po vai di zer. Com o
tem po a gen te vai che gar lá. Mas a tese é jus ta, cor re-
ta e ab so lu ta men te po si ti va. V. Exª lem brou que ela
vem atrás da pro pos ta que se vo tou, nes ta Casa, com 
re la ção à mu lher. A nos sa que ri da Se na do ra, que nos
hon ra aqui com sua pre sen ça, com seu tra ba lho, uma
mu lher di nâ mi ca, uma fan tás ti ca Pre si den te do nos so
Par ti do diz, com ra zão, que ain da não se fez tudo o
que se po de ria em fa vor da mu lher. Mas o pro ces so já
co me çou, e ha ve re mos de che gar lá! A tí tu lo de hu -
mo ris mo, vou con tar um fato im por tan te. Qu an do o
pro je to das mu lhe res veio da Câ ma ra para ser vo ta do
aqui, no Se na do, o Se na dor Ber nar do Ca bral, da
Ama zô nia, que foi Mi nis tro da Jus ti ça, le van tou-se e
dis se, com as ga le ri as do ple ná rio lo ta das por mu lhe-
res: “La men to, mas não pos so apro var este pro je to.
Todo mun do sabe da mi nha sim pa tia pe las mu lhe res
– eu, da qui, re tru quei: como sa bem! –, mas eu não
pos so vo tar este pro je to por que ele é in cons ti tu ci o nal.
Se gun do a Cons ti tu i ção, to dos so mos igua is pe ran te
a lei. Como va mos vo tar um ar ti go se gun do o qual as
mu lhe res têm di re i to a 30%”. Na que le mo men to, pedi
a pa la vra e con cor dei com o Se na dor Ber nar do Ca -
bral. Nes sa hora, a ex-Pre fe i ta do Rio de Ja ne i ro deu
um gri to: “Se na dor, V. Exª ha via pro me ti do que ia vo -
tar co nos co!” Con cor dan do, eu lhe dis se que apre-
sen ta ria uma emen da para ga ran tir que am bos os se -
xos ti ves sem di re i to a no mí ni mo 30%. O Se na dor
Ber nar do Ca bral as sen tiu e me dis se que eu ha via re -
sol vi do o pro ble ma. Re sol vi o pro ble ma, dan do os
30% para as mu lhe res e re sol vi o pro ble ma para nós,
ho mens, por que da qui a 30 anos, quan do elas pro va-
vel men te já te rão to ma do con ta, não po de ría mos ter
nem os 30%. Com a mi nha emen da, isso já fi ca va ga -
ran ti do.
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O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS.) – Vai ao
en con tro do que a Srª Pre si den te ha via fa la do, aqui,
em um pri me i ro mo men to.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS.) – Exa ta men te.
Meus cum pri men tos ca ri nho sos a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS.) – Se na dor
Pe dro Si mon, ca su al men te, meu dis cur so en tra ria
nes se as pec to: se é ou não cons ti tu ci o nal.

A ar güi ção da in cons ti tu ci o na li da de pode ser con -
si de ra da uma ale ga ção já ven ci da. O Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral já re sol veu essa ques tão na prá ti ca, mos tran do
que é pos sí vel a cor re ção das de si gual da des.

É co mum tam bém que os opo si to res das co tas
le van tem a ques tão do mé ri to. A si tu a ção edu ca ci o nal
da po pu la ção apre sen ta gran de des van ta gem quan -
do com pa ra da à po pu la ção bran ca. E não é por fal ta
de mé ri to dos ne gros que isso acon te ce.

Per de mos a me mó ria das leis pro vin ci a is que,
no Sé cu lo XIX, pro i bi am o aces so do ne gro à es co la
pú bli ca, caso ele fos se es cra vo ou mes mo li ber to.
Por tan to, para o ne gro,  no Sé cu lo XIX, era ne ga do o
di re i to de es tu dar.

A di fe ren ça de edu ca ção en tre ne gros e bran cos
no Bra sil é uma cons tru ção his tó ri ca em que é mais
apro pri a do fa lar mos de in jus ti ça e opres são do que
de mé ri to.

Tra ta-se de uma con se qüên cia de nos sa lon ga
his tó ria de ra cis mo e dis cri mi na ção e não so men te de 
mé ri to. Fo ram as di fe ren ças de opor tu ni da de que cri -
a ram as al tas ta xas de anal fa be tis mo en tre os ne gros,
e não o mé ri to.

Na de fe sa dos ter mos do Pro to co lo de Kyo to, o
Esta do bra si le i ro as su me que é ne ces sá rio con si de-
rar a sé rie his tó ri ca para es ta be le cer res pon sa bi li da-
des di fe ren ci a das no con tro le da emis são de ga ses
po lu en tes. Aque les que mais po lu í ram de ve ri am as -
su mir ta xas ma i o res.

Tra zen do este ar gu men to para o nos so tema,
po de mos afir mar que, con si de ran do a sé rie his tó ri ca,
não é pos sí vel de i xar de lado qua se 350 anos de es -
cra vi dão dos afri ca nos e seus des cen den tes. Não é
pos sí vel de i xar de lado, in clu si ve, uma le gis la ção que
pro i bia o aces so à es co la.

Ao me re fe rir ao Pro to co lo de Kyo to, re por to-me
àque les que pu ni ram a Hu ma ni da de en ve ne nan do-a,
os qua is te ri am que pa gar. Ao tra zer este ar gu men to à
ba i la, ten to mos trar a V. Exªs que aque les que dis cri mi-
na ram, es cra vi za ram e lu cra ram com a es cra vi dão, um
dia, te ri am que res pon der para as ge ra ções fu tu ras.

Ti ve mos que es pe rar mais de 500 anos para ver
um es bo ço de ações po si ti vas que be ne fi ci as se a co -

mu ni da de ne gra. A Lei Áu rea ape nas de cla rou ex tin ta
a es cra vi dão, e mais nada. Ne nhu ma pa la vra so bre
ocu pa ção da ter ra, edu ca ção, tra ba lho. O que se co -
me çou a dis cu tir no dia se guin te foi uma le gis la ção
que pu nis se o ne gro que não tra ba lhas se.

Aque les que fa zem a de fe sa do mé ri to para re fu-
tar as ações afir ma ti vas re ve lam, no fun do, uma gran de
ig no rân cia da His tó ria do nos so País. E tam bém não
per ce bem que vi ve mos um novo mo men to des ta His tó-
ria. Tra ta-se, ago ra, de es ti mu lar e for ta le cer uma cul tu ra
de in clu são. Che ga de ex clu são e de in jus ti ças!

O Bra sil não to le ra mais que mi lhões de bra si le i-
ros, se jam pri va dos do di re i to de com pe tir em igual da de
de con di ções. O Bra sil não ace i ta mais que ta len tos e
vo ca ções não en con trem os me i os ade qua dos de ex-
pres são e de re a li za ção. A vida do País vem se atro fi an-
do por que par te sig ni fi ca ti va de sua po pu la ção não
pode de sen vol ver ple na men te suas po ten ci a li da des.

So mos a fa vor das co tas. So mos a fa vor de qual -
quer ini ci a ti va que con tri bua para a su pe ra ção das
de si gual da des. Não po de mos mais adi ar o en fren ta-
men to des se abis mo de de si gual da des que im pe de a
con so li da ção do nos so pro ces so de mo crá ti co.

Sr. Pre si den te, fiz, aqui, a de fe sa das co tas com
mu i to sen ti men to, com mu i to ca ri nho, es pe ci al men te
por que sen ti, ao lon go de mi nha vida, o quan to é for te
a dis cri mi na ção em nos so País.

Vou con tar um úni co fato e ci tar ape nas o pri me-
i ro nome da pes soa. Lem bro-me: eu de via ter 10 anos
de ida de. Esta va eu na es co la e, na que le dia, tra vei
um for te de ba te com um pro fes sor, dis cor dan do de
uma te o ria que ele le van ta va ao di zer que o ne gro era
in fe ri or ao bran co. Fa zia eu mi nha ar gu men ta ção, mu -
i to mais por ex tin to e por so bre vi vên cia, já que eu de -
via ser o úni co ne gro da que la sala de aula. Eu ti nha
dez anos e nun ca vou es que cer da fra se que ele dis -
se: “Paim, você tem que en ten der que ne gro nas ceu
para ar ran car pa ra le le pí pe do, e você não pas sa rá dis -
so”. Na ver da de, hou ve um le van te na sala de aula,
mos tran do, com isso, que a cri an ça não é ra cis ta e
nem pre con ce i tu o sa. To das fi ca ram do nos so lado e
aca ba mos indo para a di re ção da es co la. Fe liz men te,
na que le mo men to, a di re ção da es co la deu seu de po-
i men to fa vo rá vel a mim, di zen do que eu es ta va com a
ra zão; e o pro fes sor teve que sair, e eu fi quei na sala
de aula.

Srª Pre si den te, é tão for te a ques tão do pre con-
ce i to e do ra cis mo que está in cu ti do nas pes so as que
eu po de ria di zer, com todo o ca ri nho, ao Pro fes sor
Car li nhos, que hoje eu es tou aqui. Isso de mons tra
que não é ver da de que o ne gro nas ceu so men te para
ar ran car pa ra le le pí pe do.
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Um abra ço ca ri nho so ao se nhor, Pro fes sor Car li-
nhos. Sei que foi um mo men to in fe liz, por que, na que le
ins tan te, o se nhor per deu a ra zão. Talvez até pela ma -
ne i ra como eu in te ra gi com o se nhor – es tou fa lan do
com o se nhor, Pro fes sor Car li nhos. Qu e ro aqui, de pú -
bli co, per doá-lo por aque le ges to que eu ja ma is me es -
que ci. Hoje es tou aqui, e sei que po de mos cons tru ir
um País di fe ren te, onde to dos se rão igua is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – V. Exª me

per mi te ain da ago ra um apar te?
O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Com mu -

i to pra zer, no bre Se na do ra Iris Ara ú jo.
A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Acom pa-

nhei todo o dis cur so de V. Exª, prin ci pal men te as suas 
úl ti mas pa la vras em que V. Exª co lo ca todo o seu co -
ra ção. Eu, que sou uma po lí ti ca mo vi da pra ti ca men te
pela emo ção, te nho mu i to o que apren der nes ta Casa. 
Sei que pre ci so apren der a ra ci o na li zar mu i tas ve zes
as pa la vras. Mas o que que ro di zer, Se na dor Pa u lo
Paim, é que vi e mos do povo. Se hoje es ta mos aqui,
te mos de re pre sen tá-lo como so mos, com emo ção,
com a ra zão, da ma ne i ra como o povo nos co lo cou
aqui. A par tir do de po i men to de V. Exª, que ro di zer
que, na que le ins tan te em que V.Exª so freu aque la hu -
mi lha ção e con tes tou o pro fes sor, nas cia o em brião
do ho mem que está na tri bu na. Pa ra béns.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o
Re cur so nº 4, 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 Lei do Se na do nº 2, de 2000, de au to ria do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que es ta be le ce res tri-
ções ao fi nan ci a men to pelo BNDES a pes so as ju rí di-
cas cujo po der de con tro le seja de ti do por pes so as fí -
si cas ou ju rí di cas re si den tes ou do mi ci li a das no ex te-
ri or, al te ran do a Lei nº 1.628, de 20 de ju nho de 1952
(tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 21, de 2000).

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, in ci so II, le tra “c”, do Re gi-
men to Inter no.

É o se guin te o re cur so re ce bi do:

RECURSO Nº 4, DE 2003

Nos ter mos do § 3º do art. 91 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, re cor re mos para que o
PLS Nº 2, de 2000, de au to ria do Se na dor Ro ber to

Sa tur ni no, que “Esta be le ce res tri ções ao fi nan ci a-
men to pelo BNDES a pes soa ju rí di cas cujo po der de
con tro le seja de ti do por pes so as fí si cas ou ju rí di cas
re si den tes ou do mi ci li a das no ex te ri or, al te ran do a Lei 
nº 1.628, de 20 de ju nho de 1952”, seja sub me ti do ao
exa me do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 28 de fe ve re i ro de 2003.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Srª Pre -

si den te, não há mais ora do res ins cri tos. Eu gos ta ria
de fa zer uso da pa la vra.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhes sa ren ko) –
Pois não. Com a pa la vra V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srª
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este iní cio de Ses -
são tem sido mu i to caro a to dos nós, mu i to emo ci o-
nan te, por que o Se na do re no vou-se em dois ter ços, e
é im pres si o nan te ver a gen te nova que está por aqui,
gen te bo ni ta, como V. Exª, Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, mu lhe res que nos hon ram, gen te de ex pe riên-
ci as mu i to gran des, que já sen tiu, pelo seu tra ba lho,
que te mos uma Casa que me lho rou imen sa men te em 
ca pa ci da de e em qua li da de. E te nho-me de le i ta do as -
sis tin do aos pro nun ci a men tos dos no bres com pa nhe-
i ros que es tão ini ci an do. Alguns já vêm como ve te ra-
nos: o nos so ami go Pa u lo Paim já era cam peão lá na
Câ ma ra; V. Exª, Srª Pre si den te, pa re ce que vem de
uma vida cons tan te de di ca da ao Par la men to; e a nos -
sa que ri da Se na do ra Iris de Ara ú jo tem uma bi o gra fia
imen sa pres ta da a Go iás e ao nos so País.

Ape sar de não es tar ins cri to para fa lar, pen so
que pos so fa lar sem ti rar o lu gar de nin guém. Te nho a
obri ga ção de di zer al gu mas pa la vras.
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Nes te ter ce i ro mi lê nio, vi ve mos dois fa tos his tó-
ri cos im por tan tes: um de les dra má ti co, cru el, que é a
ques tão do Sr. Bush. O mun do in te i ro se ad mi ra dos
Esta dos Uni dos. Que na ção fan tás ti ca! Que ca pa ci-
da de de avan çar, de cres cer, de de sen vol ver! Sou
cris tão, mas não nego que, às ve zes, te nho um quê
de in ve ja em ver como as co i sas lá de ram cer to, como 
a de mo cra cia pro gri de, como as pes so as vi vem bem,
como a tec no lo gia avan ça... É qual quer co i sa fora do
co mum! Po rém, não há dú vi da de que os Esta dos
Uni dos vi vem, tal vez, um de seus pi o res mo men tos,
com a pers pec ti va de uma guer ra por essa ação do
Pre si den te Bush. Quer guer ra mais es tú pi da do que
essa de que es ta mos to man do co nhe ci men to? É cla -
ro que o Pre si den te do Ira que é um ti ra no, um di ta dor,
um ho mem de pés si mos an te ce den tes, que tem to-
das as ra zões para ser sub me ti do a um tri bu nal e que
de ve ria ser afas ta do. Mas quem so mos nós para ser -
mos o tri bu nal do mun do? Se que rem fa zer algo nes -
se sen ti do, que o de nun ci em ao Tri bu nal de Haia, há
uma Cor te in ter na ci o nal em que se jul gam es ses ca -
sos. Então, que o de nun ci em, que se faça uma ação
nes se sen ti do. Mas é di fí cil ima gi nar que o Sr. Ge or ge
W. Bush te nha ou tro con te ú do para o que está fa zen-
do que não seja um con te ú do aé ti co, que vai des de as 
ar gu men ta ções de que está bus can do as fon tes de
pe tró leo – para ele, se ria im pres si o nan te ter em mãos 
o Ira que –, e como ele co lo ca as tro pas, ali, no Ori en te
Mé dio, e de ter mi na como aque la re gião deve se es ta-
be le cer.

O im pres si o nan te é que o mun do in te i ro se re -
be la. Di zer que a Fran ça tem sim pa tia pelo Ira que é
uma pi a da – ou a Ale ma nha ou o Bra sil ou a Amé ri ca
La ti na. Então, vejo como um fato cru el ini ci ar mos o
mi lê nio com uma pes soa como o Sr. Ge or ge W.
Bush, fa zen do o mun do pa rar e per gun tar o que vai
acon te cer.

Ontem, a im pren sa pu bli cou o pro je to ven ce dor
de um ar qui te to ale mão do que será cons tru í do no lu -
gar das tor res des tru í das. É be lís si mo! Fi ca rá um lu -
gar mu i tís si mo mais agra dá vel e mais bo ni to do que
aque la mons tru o si da de que es ta va ali, e lem bra rá re -
al men te o mo men to em que o mun do in te i ro cho rou,
por que a so li da ri e da de ao povo ame ri ca no foi to tal e
ab so lu ta. A re vol ta àque le aten ta do, pela for ma bru tal,
gros se i ra como ocor reu, foi pra ti ca men te de toda a
hu ma ni da de, mas ima gi ná va mos que aque le acon te-
ci men to ser vi ria de am pla cam pa nha para com ba ter o 
ter ro ris mo. Isto é im por tan te: o com ba te ao ter ro ris-

mo. Te mos a obri ga ção de fazê-lo, por que ele está em 
to dos os lu ga res, in clu si ve no Bra sil, mes mo que seja
sob um ou tro tí tu lo. Ve mos os acon te ci men tos no Rio
de Ja ne i ro, que es tão num cres cen do, fa zen do com
que já te nha mos no Bra sil áre as pra ti ca men te sob o
co man do de gen te fora-da-lei. Mas, se todo mun do fi -
cou do lado dos Esta dos Uni dos, o Sr. Bush apro ve i-
tou isso para ini ci ar uma guer ra con tra o Ira que. Esse
é o fato tris te, ne gro, mas é o fato mais mar can te des -
te mi lê nio, que ini ci a mos da pior ma ne i ra pos sí vel.
Ne nhum ato po si ti vo da hu ma ni da de, ne nhu ma des -
co ber ta, ne nhum ges to das gran des na ções, como
per do ar a dí vi da dos pa í ses sub de sen vol vi dos, di mi-
nu ir os ju ros. Ne nhum ges to, ne nhu ma ati tu de, ne-
nhu ma de ci são. Nada. O que está mar can do o mun do
é a ex pec ta ti va do que fará o Sr. Bush. 

Um fato po si ti vo mu i to im por tan te, para o Bra sil
e para o mun do,  foi a vi tó ria do Lula como Pre si den te
da Re pú bli ca. Estou as sis tin do aos de ba tes no ple ná-
rio, e con si de ro-os re al men te in te res san tes e sig ni fi-
ca ti vos. Às ve zes, fico rin do por den tro, por que vejo
que al guns com pa nhe i ros nos sos não se adap ta ram
ain da; es tão ten tan do pre pa rar a sua nova for ma de
ati vi da de. O PFL, por exem plo, foi go ver no a vida in te-
i ra. Seus in te gran tes vi e ram da an ti ga UDN, lá de trás; 
fo ram go ver no com Fer nan do Hen ri que, com Sar ney;
fo ram go ver no du ran te todo o re gi me mi li tar; di ver gi-
ram, fo ram da tal ban da de mú si ca, fo ram da bos-
sa-nova; fo ram go ver no com Jus ce li no. Sem pre fo ram
go ver no e ago ra es tão numa nova po si ção: são opo si-
ção, e, de cer ta for ma, não há pers pec ti va de que
pos sam par ti ci par do Go ver no Lula. Estão se adap-
tan do, o que é po si ti vo.

É mu i to bom que o PFL es te ja na Opo si ção, é al -
ta men te po si ti vo. Para o Par ti do vai ser al ta men te en -
tu si as man te a pos si bi li da de de re no va ção e de ve rem
o ou tro lado. Mas, de cer ta for ma, es tão indo li ge i ro
de ma is. Qu an do ouvi o pro nun ci a men to do meu que -
ri do ami go, o Pre si den te do PFL, Se na dor Bor nha u-
sen, nes ta tri bu na, fi quei im pres si o na do, por que era
algo que dava para ser fe i to da qui a oito anos, quan do
Lula sa ís se do Go ver no, mas ele es ta va lá há pou cos
dias.

Não gos tei da es co lha do Pre si den te do Ban co
Cen tral; se de pen des se de mim, não se ria ele. E não
es tou en ten den do mu i to bem as ações do Mi nis tro da
Fa zen da. Mas, daí a que rer tis nar o Go ver no Lula,
por que é as sim ou as sa do, é mu i to cedo. É mu i to cedo 
para elo gi ar Lula, como tam bém para ati rar pe dra.
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Isso se apli ca, prin ci pal men te, para aque les que eram 
go ver no até an te on tem. A acu sa ção é in te res san te:
Lula es ta ria fa zen do aqui lo que Fer nan do Hen ri que
fez. E o que Fer nan do Hen ri que fez na épo ca foi apla -
u di do pelo PFL. Tam bém me re fi ro ao PSDB, cu jos Lí -
de res vêm a esta tri bu na e fa lam como se o Go ver no
Fer nan do Hen ri que ti ves se sido fan tás ti co e suas re a-
li za ções, mo nu men ta is. O Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que de i xou um go ver no mon ta do, tran qüi lo, se re no,
pra ti ca men te sem dí vi da, in fla ção sob con tro le ab so-
lu to, a mi sé ria de sa pa re cen do, os ní ve is so ci a is me -
lho ran do, e vem o Lula e, em 10 dias, muda isso? O
dis cur so do PSDB dá a en ten der isso, mos tra pra ti ca-
men te isso. De cer ta for ma, es tão sen do com pe ten-
tes, e os nos sos ami gos do PT não es tão se dan do
con ta. Para qua tro ou cin co dis cur sos de opo si ção ao
Go ver no de Lula, apa re ce um de de fe sa do Lula, o
que tam bém não é no vi da de. Na épo ca an te ri or, para
cada dez De pu ta dos e Se na do res que fa la vam con tra
o Go ver no Fer nan do Hen ri que, ape nas um que o de -
fen dia. Isto o PT está apren den do: é mu i to mais fá cil
ser es ti lin gue do que vi dra ça; é mu i to mais fá cil fa zer
dis cur so de opo si ção, ver as co i sas er ra das e di zer
que de vem ser mu da das, do que de fen der po si ções,
prin ci pal men te no iní cio, quan do não se sabe di re i to o 
que é e para se onde está ca mi nhan do.

Não que ro cri ti car os Lí de res do PSDB e do
PFL, por pe ga rem dis cur sos do PT fe i tos há dois anos 
e usá-los hoje; acho que es tão cer tos. Eles co bram,
por exem plo, que Lula dis se uma co i sa e está fa zen do
ou tra, mas não lem bram que Fer nan do Hen ri que,
logo que as su miu, dis se: “Esque çam tudo que es cre-
vi”. Não vi, ain da, o Lula di zer “es que çam tudo que fa -
lei”; se dis se, não sei. É re a li da de que o PT, para che -
gar ao Go ver no, ti nha um tipo de dis cur so, rí gi do, que
era o de Opo si ção. Di zi am: “Va mos che gar lá, equa ci-
o nar a in fla ção, ba i xar  os ju ros, que são cru éis, au -
men tar a pro du ção, equa ci o nar o pro ble ma da fome,
di a lo gar com os cre do res in ter na ci o na is, re sol ver o
pro ble ma da cor rup ção, da vi o lên cia. Aliás, diga-se de 
pas sa gem, Fer nan do Hen ri que, há pou co mais de
oito anos, du ran te a cam pa nha, di zia que os seus pro -
ble mas es ta vam nos cin co de dos da mão. Nes se pon -
to, Lula per de, por que só tem qua tro. Empre go, ali-
men ta ção, edu ca ção, sa ú de e se gu ran ça eram os
pro ble mas fun da men ta is. Não re sol veu ne nhum. A
edu ca ção pode ter me lho ra do um pou co, as sim como 
a sa ú de, mas fi cou mu i to lon ge a prá ti ca do dis cur so,
não há dú vi da.

Os Lí de res do PSDB, prin ci pal men te, e os do
PFL es tão fa zen do a par te de les, mas es tão sen do in -

jus tos ao não da rem uma chan ce para o Go ver no se
pre pa rar.

Cre io que o pes so al do PT está ten do al guns
pro ble mas in ter nos. Qu an do me per gun ta ram o que
acha va do Mi nis té rio do Lula, fiz uma pi a da. Eu dis se
que, quan do de sig nou o Mi nis té rio, Lula co me çou le -
van do a sé rio uma das prin ci pa is ban de i ras de seu
Go ver no, que era re sol ver o pro ble ma do de sem pre-
go. No seu Mi nis té rio, re sol veu o pro ble ma de uns
quin ze de sem pre ga dos, que fo ram can di da tos a Go -
ver na dor e a Se na dor, não se ele ge ram e já es tão em -
pre ga dos. Ele co me çou pelo lado cer to, equa ci o nan-
do um pro ble ma gra ve.

O Go ver no do PT está vi ven do uma hora com -
ple xa, por que nun ca foi Go ver no. Fer nan do Hen ri que,
an tes de ser Pre si den te da Re pú bli ca, foi Mi nis tro da
Fa zen da, e Pe dro Ma lan ti nha sido Pre si den te do
Ban co Cen tral. Fer nan do Hen ri que pe gou uma equi -
pe que vi nha do Go ver no Ita mar e até de ou tros go-
ver nos, como o de Col lor. Lula está ini ci an do um Go -
ver no.

Mas, o que con si de ro mu i to im por tan te fa lar –
ain da não ouvi esse dis cur so da tri bu na, nem por par-
te do PT, nem por par te de seus ad ver sá ri os – é so bre
o sig ni fi ca do da vi tó ria de Lula. O mun do re co nhe ce
esse fato, e te mos a obri ga ção de men ci o nar isso. Vi -
ve mos um mo men to ex cep ci o nal; há os que vo ta ram
no Lula, os que vo ta ram nos ou tros can di da tos, no pri -
me i ro e no se gun do tur no, mas o que im por ta é que,
com a vi tó ria de Lula, hou ve um fato di fe ren te.

Lula é um re ti ran te. Na ci da de e na épo ca em
que nas ceu, o ín di ce de mor ta li da de in fan til em cri an-
ças com me nos de um ano era de 42%, e ele es ca pou
da mor te. Seu pai se pa rou-se de sua mãe, que foi
com os fi lhos para São Pa u lo, onde vi ve ram a mi sé ria
em meio aos mi lha res que vi e ram do Nor des te. Ali ele
con se guiu seu pri me i ro di plo ma no Se nai e tra ba lhou
como me ta lúr gi co – algo im por tan te, pois na clas se
dos tra ba lha do res, os me ta lúr gi cos de São Pa u lo
eram uma das mais pri vi le gi a das. Ali, pre si din do um
sin di ca to dos me ta lúr gi cos e em meio a uma di ta du ra
ar ti cu lou uma gre ve que teve co no ta ção na ci o nal.

Na que le mo men to, Lula ga nhou uma per so na li-
da de mu i to for te e sig ni fi ca ti va. Lem bro-me da sé rie
de gre ves que re sul ta ram em sua pri são e de quan do
a pra ça de San to André es ta va to ma da pelo povo e
cer ca da pe las tro pas do Exér ci to, que dera o pra zo de 
duas ho ras para que to dos se re ti ras sem dali. Ali
acon te ce ria uma car ni fi ci na. Eu es ta va com o Te o tô-
nio quan do ele foi ao co ro nel e lhe dis se que aque le
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povo es ta va ali em so li da ri e da de a Lula, que es ta va
pre so, e que am bos ti nham de en con trar uma so lu ção
para aqui lo, por que, do con trá rio, pes so as mor re ri am
ali. O co ro nel in sis tiu di zen do que as pes so as de ve ri-
am sair em duas ho ras, ao que Te o tô nio re tru cou di -
zen do que aqui lo não acon te ce ria, ques ti o nan do o
que pre ten dia fa zer. Sei que o Te o tô nio con se guiu fa -
zer que o co ro nel ace i tas se sua pro pos ta. Em duas
ho ras, as tro pas fo ram em bo ra, e a pra ça fi cou va zia.

Lem bro-me de Lula sen do pro ces sa do no Su pe-
ri or Tri bu nal Mi li tar por cri me con tra a se gu ran ça. Um
lí der sin di cal es ta va sen do jul ga do, e to dos es tá va-
mos lá pres tan do so li da ri e da de a ele no seu jul ga-
men to. Esse ho mem cres ceu, avan çou, cri ou seu par-
ti do po lí ti co. O Par ti do dos Tra ba lha do res era es tra-
nho, nin guém con se guia ga ran tir qual se ria o seu fu -
tu ro. A ver da de é que che gou à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca e, hoje, é o úni co caso co nhe ci do de um par ti do
de tra ba lha do res com um lí der que veio do os tra cis-
mo, que só pas sou pe los ban cos das fá bri cas, na Pre -
si dên cia da Re pú bli ca. Esse é o fato.

Qu e ri do Pre si den te José Sar ney, para mim,
este mi lê nio co me ça com dois fa tos que cha mam a
aten ção: um cru el, que é o pre si den te ame ri ca no fa -
zen do o mun do pa rar com a ame a ça des sa guer ra; o
ou tro, res pe i tá vel, que é o sig ni fi ca do da vi tó ria do
Lula. Como V. Exª tem dito, hou ve uma trans for ma ção
so ci al, uma re vo lu ção so ci al sem luta. Hou ve uma das
ma i o res mo di fi ca ções já ocor ri das na his tó ria de um
país, den tro da de mo cra cia e do res pe i to aos trâ mi tes
le ga is.

E esse ho mem che ga a Pre si den te da Re pú bli-
ca com uma pro pos ta cuja in ten ção me re ce o ma i or
res pe i to. Pen so, en tão, que não de ve mos fi car en tre
os que gos tam e os que não gos tam do Go ver no do
PT. O pró prio PT de ve ria en ten der isto: que o Lula de -
ve ria go ver nar além do PT, olhan do o Bra sil no seu
con tex to.

To das as pes so as que que rem, nes ta hora, co -
la bo rar para que o Bra sil saia das con di ções de atra so
em que se en con tra de vem ser bem-vin das.

No Evan ge lho da mis sa de on tem, Mar cos con ta
que os dis cí pu los che ga ram di zen do que en con tra-
ram pes so as fa zen do mi la gre em nome de Je sus,
mas que as ha vi am pro i bi do, por que não eram gen te
de les. E que Cris to res pon deu: “Vo cês er ra ram, pois
se há gen te fa zen do mi la gre em meu nome, ele será
nos so, por que quem faz o mi la gre, quem está co nos-
co, está por que con fia nas nos sas pa la vras. Ou es tão

co mi go ou es tão con tra mim. Se es tão co mi go, va mos
re ce bê-los”.

Enten do que o Go ver no Lula de ve ria ter esse
sen ti men to: é Go ver no do PT? É. Ele é PT? É. Go ver-
na com o PT? Go ver na. Mas de ve ria fa zer o cha ma-
men to a to dos aque les que de se jam co la bo rar, es te-
jam onde es ti ve rem.

Nes te Con gres so, eu en ten do a Opo si ção, que
está co bran do e de ba ten do. Nos úl ti mos oito anos, o
PT foi duro; ati rou pe dra para to dos os la dos. Mu i tos
têm má go as e res sen ti men tos, por que, ao lado das
jus ti ças que fez, o PT co me teu in jus ti ças. Cre io que
não é hora de co brar, pois o mo men to, ago ra, é o de
nos unir mos em tor no de um pro je to que se cha ma
Bra sil. Po de mos dis cu tir, di ver gir e apre sen tar pro-
pos tas di fe ren tes.

Mas o que está acon te cen do é tam bém par te do 
pró prio PT. Há uma ala do PT – e eu a res pe i to – que
en ten de que o ca mi nho a ser se gui do não de ve ria ser
este. Isso é viá vel e po si ti vo, mas não te nho dú vi da de 
que a har mo nia é mu i to im por tan te para o Bra sil no
mo men to em que es ta mos vi ven do.

Te nho dito, Pre si den te José Sar ney: tris tes da -
que les que tor cem pelo fra cas so do Lula. Se o Go ver-
no Lula fra cas sar, se der er ra do, se mos trar que ele é
in com pe ten te, in ca paz, se a equi pe for um fi as co,
quem vai su ce dê-lo? Será que vai ser o PSDB? Ou o
PMDB?

To das as es pe ran ças se acu mu lam ao exa ge ro,
pois a con fi an ça no Lula é ma i or do que aqui lo que ele 
pode fa zer para cor res pon der a essa con fi an ça; hu-
ma na men te, ele não têm con di ções de res pon der aos 
so nhos que se for ma ram em tor no do que ele po de ria
fa zer. Se essa gen te, que es pe ra qua se um mi la gre,
não ti ver uma res pos ta de um go ver no sé rio, res pe i tá-
vel, que faça o ne ces sá rio – que não re sol va o pro ble-
ma da fome, mas que mi lhões de i xem de pas sar fome 
–será que o povo vai achar que o PMDB vai fa zer
isso? O PT não fez; o PMDB vai fa zer? O PT não fez.
O PSDB, que não fez nos oito anos em que foi go ver-
no, vai fa zer ago ra? Te nho medo.

Que tipo de vo zes, que tipo de aven tu re i ris mo
pode su ce der um fra cas so do Go ver no Lula?

Ago ra, se o Go ver no Lula for po si ti vo e con cre to,
por me lhor que seja, vai ha ver cam po para a Opo si ção
fa lar. Se o pro gra ma da fome der cer to e re sol ver o pro -
ble ma de dez mi lhões de bra si le i ros que es tão pas san-
do fome, o PSDB e o PFL po dem di zer: “Há mais quin -
ze pas san do fome, por quem ele não fez nada e que
con ti nu am pas san do fome”. Se o pro gra ma de com ba-
te ao de sem pre go der tra ba lho a cin co mi lhões de bra -
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Clama pela imprescindível adoção do trabalho obrigatório e adequado 
à recuperação de presos. 412 

 
Chama atenção para a imprescindível unificação das polícias, tendo 

em vista que o modelo policial brasileiro assenta-se em bases equivocadas 
e precisa ser reformado em profundidade. 412 

 
DUCIOMAR COSTA 
 

Parabeniza o Senador Luiz Otávio pelo pronunciamento referente a 
Vale do Rio Doce no Estado do Pará, acrescentando a importância de 
sensibilizar o Presidente da Vale com relação à agregação de valores dos 
produtos extraídos no Estado. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 135 

 
Parabeniza o Senador Siba Machado pela sua feliz atuação na Casa. 

Aparte ao Senador Siba Machado. 144 
 

Critica a oposição por não enxergar a sensatez do Governo Lula 
diante das medidas que serão tomadas com relação à economia do Brasil. 
Aparte ao Senador Siba Machado. 144 

 
Faz considerações à questão Vale do Rio Doce, assunto abordado 

anteriormente pelo Senador Luiz Otávio. 151 
 
Aproveita a oportunidade diante da procedente preocupação do 

Senador Romero Jucá com o aumento dos juros, posicionando-se contra 
política econômica. 151 

 
Transparece a sua esperança de que o Senado da República e o novo 

Governo possam realmente reconhecer a região amazônica e o Pará como 
membros da Federação. 151 

 
Esclarece que precisamos ter a consciência de que o Governo 

sozinho não faz as mudanças necessárias de que o Brasil precisa, porque o 
País precisa ser construído com a participação de todos os segmentos 
sociais. 151 

 
Manifesta sua posição em relação ao projeto social recentemente 

lançado pelo Governo Federal. 319 
 
Critica as políticas adotadas para o Estado do Pará e para a região 

Norte. 319 
 
Demonstra indignação com relação aos trabalhos da Vale do Rio Doce 

no Pará. 319 
 
EDUARDO AZEREDO 
 

Requerimento nº 46, de 2003, nos termos do disposto no art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o previsto no art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requer sejam solicitadas, à Exmª Srª 
Ministra do Meio Ambiente, informações sobre o cancelamento de despesas 
inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2002, resultante do Decreto nº 
4.594, de 13 de fevereiro de 2003, com respeito à execução, no Estado de 
Minas Gerais, de programações relativas à Revitalização do Rio São 



Francisco, sob a responsabilidade de Unidades Orçamentárias vinculadas a 
esse Ministério. 360 

 
Solidariza com a preocupação da violência no Rio de Janeiro. Aparte 

ao Senador Marcelo Crivella. 462 
 
Saúda o Senador Aelton Freitas pelo trabalho como Prefeito de 

Iturama, no Triângulo Mineiro. Aparte ao Senador Aelton Freitas. 555 
 
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
 

Discute a concentração de renda no âmbito das regiões e aponta as 
suas maiores vítimas. 155 

 
Discute  a concentração de pessoas em grandes centros, resultando 

no esquecimento dos Estados do Norte. 155 
 
Demonstra indignação diante do descaso relativo ao futuro dos 

menores abandonados brasileiros. 155 
 
Afirma que, a exemplo da Inglaterra, uma profunda mudança no 

sistema previdenciário terá que ocorrer durante este Governo. 155 
 
Menciona a filiação do governador Marcelo Miranda ao PSDB, partido 

que em quatorze anos deixou a marca de uma política coerente e de 
defensor dos interesses nacionais. 166 

 
Traz ao conhecimento da Casa reunião acerca da obra da Ferrovia 

Norte-Sul e de seu financiamento feita em viagem ao Japão pelo ex-
Governador Siqueira Campos juntamente com o Governador eleito Marcelo 
Miranda, com diversos presidentes de federações, sindicatos e o Presidente 
da Valec, responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul. 285 

 
EDUARDO SUPLICY 
 

Parecer nº 53, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 22, de 2001 (nº 9.132/SGS/TCU, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 483/2000, bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF 
(TC nº 005.507/2000-1). 225 

 
Comunica o convide feito ao Ministro das Relações Exteriores, 

Embaixador Celso Amorim, para vir ao Plenário do Senado fazer uma 
exposição a respeito da política externa brasileira, com ênfase nos esforços 
de paz que o Governo brasileiro está realizando, sobretudo no Iraque. 429 

 
Manifesta a sua preocupação com o aumento da violência na cidade 

do Rio de Janeiro e com declarações do Prefeito César Maia de que a 
polícia, diante do quadro de violência que está imperando no Rio de Janeiro. 602 

 
EFRAIM MORAIS 
 

Requerimento nº 45, de 2003, que requer, com fundamento no artigo 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, informações do Ministro da Fazenda, Dr. 



Antônio Palocci Filho, contendo a relação de investimentos realizados pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no 
exercício de 2002. 360 

 
Transmite seu sentimento em poder ocupar a Tribuna do Senado 

Federal neste seu primeiro mandato na Câmara Alta, como representante da 
Paraíba. 595 

 
EMÍLIA FERNANDES 
 

Parecer nº 32, de 2003. Da Comissão de Educação, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 76, de 1999 (nº 664/98, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e 
Televisão Universitária Metropolitana Ltda. Para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 111 

 
EURÍPEDES CAMARGO 
 

Projeto de Lei do Senado nº 44, de 2003, que altera o Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por 
utilidade pública, e a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, para 
estabelecer, nos casos que especifica, critérios para o pagamento de justa 
indenização. 561 

 
Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2003, que insere no art. 87 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), de modo a assegurar, aos docentes da rede pública que não 
tenham habilitação em nível superior, vagas nos cursos de graduação de 
formação de professores. 565 

 
FÁTIMA CLEIDE 
 

Requerimento nº 38, de 2003 que requer, nos termos do art. 70, inciso 
II, do Regimento Interno, que seja autorizada representação externa do 
Senado Federal para acompanhar o julgamento em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, no dia 24 de fevereiro deste ano, dos acusados do 
assassinato da prefeita Dorcelina Folador. 126 

 
Faz apelo para o Governador Ivo Cassol para que se deixe sensibilizar 

e reveja o ato que jogou na rua milhares de servidores públicos em 
Rondônia, no ano de 2000. 555 

 
FERNADO RIBEIRO 
 

Parecer nº 37, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 114, de 2000 (nº 3.752/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 487/2000, referente 
ao Relatório de Levantamento de Auditoria realizada no Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, relativamente às obras de 
construção do Contorno Rodoviário de Volta Redonda na BR 393/116/RJ 
(TC nº 925.238/1998-8). 177 

 
Parecer nº 38, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 211, de 2000 (nº 7.140/2000, na origem), do Tribunal de 



Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 240/2000, referente 
ao relatório de inspeção realizada junto à empresa Telecomunicações de 
Sergipe S.A. - TELERGIPE, com o objetivo de verificar a situação do 
contrato de edição de lista telefônica (TC nº 675.109/1996-5). 180 

 
Parecer nº 39, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 223, de 2000 (nº 7.555/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 385/2000, referente 
ao Relatório de Levantamento de Auditoria no Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem – DNER, relativamente às obras de adequação de 
trechos e contorno rodoviários no Corredor Nordeste BR 230/PB (TC nº 
008.751/2000-4). 183 

 
Parecer nº 40, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 76, de 2001 (nº 1.740/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 93/2001, sobre 
auditoria realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – 
DNER – 4º Distrito Rodoviário Federal, relativamente às obras de duplicação 
da BR-101/PE, no trecho entre Prazeres e Cabo (TC nº 007.931/1999-9). 186 

 
Parecer nº 41, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 124, de 2001 (nº 3.566/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do acórdão nº 164/2001 referente à 
auditoria realizada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 
Diretoria Regional do Pará, abrangendo o período de 1º/1 a 31-12-97 (TC nº 
450.084/98-1). 189 

 
Parecer nº 42, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 153, de 2001 (nº 4.366-SGS-TCU/2001, na origem), do 
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 522/2001, 
referente ao relatório de inspeção realizada no Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região (TC nº 011.436/1999-9). 192 

 
Parecer nº 43, de 2003, de Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 38, de2000 (nº 788/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 98, de 2000, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria 
realizada na Coordenação regional da Fundação Nacional de saúde no 
Estado do Maranhão – FNS/MA (TC nº 350.249/1997-0). 195 

 
Parecer nº 45, de 2003, da Comissão de fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 134, de 2000 (nº 4.438-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 556, de 2000, bem como os respectivos 
Relatórios e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada pela 
SECEX/SP no Desenvolvimento Rodoviário S/A - DERSA, com o objetivo de 
examinar as desapropriações das áreas necessárias à construção do 
Rodoanel Rodoviário de São Paulo (TC nº 006.203/2000-0). 201 

 
Parecer nº 46, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 194, de 2000 (nº 6.586-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 803, de 2000, bem como os respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente  a auditorias realizadas nas 
obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum do Perímetro de 
Irrigação Tabuleiros Litorâneos, localizado nos Municípios de Parnaíba e 
Buriti dos Lopes, na região norte do Estado do Piauí (TC nº 008.468/2000-5 
e TC nº 008.846/2000-0). 204 



 
Parecer nº 47, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 209, de 2000 (nº 6.980/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 828, de 2000, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada no Tribunal Regional  do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP, 
nas áreas de pessoal, licitações e contrato, abrangendo o período de janeiro 
de 1997 a março de 1998 (TC nº 700.053/1998-0) 207 

 
Parecer nº 48, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 221, de 2000 (nº 7.488/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando a Decisão nº 878, de 2000, bem como nos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
na Prefeitura Municipal de Araraquara/SP, referente às obras de construção 
de contornos ferroviários no Corredor Transmetropolitano de Araraquara/SP 
(TC nº 012.234/2000-2). 210 

 
Parecer nº 49, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 233, de 2000 (nº 7.882-SGS-TCU, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, que encaminha a Decisão nº 365, de 2000, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria 
realizada na Secretaria de Transportes Aquaviários do Ministério dos 
Transportes, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos objetivos do 
programa de desestatização do setor portuário (TC nº 011.995/200-1). 213 

 
Parecer nº 50, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 235, de 2000 (nº 7.950-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 374, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada na 
Empresa Valec Engenharia, Construções e ferrovias S/A, Relativamente ao 
trecho da ferrovia Norte-Sul localizado entre as cidades de Imperatriz e 
Estreito – MA (TC nº 350.158/19998-3). 216 

 
Parecer nº 51, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 242, de 2000 (nº 8.226-SGS-TCU/2000, na origem), 
encaminhando a Decisão nº 424, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nas 
obras da Barragem de Santa Cruz, no Município de Apodi/RN (TC nº 
006.356/2000-0). 219 

 
Parecer nº 54, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 50, de 2001 (nº 724/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 111, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
nas obras de infra-estrutura do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi, no 
Município de Limoeiro do Noret, Estado do Ceará, de responsabilidade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNCOS (TC nº 
007.977/2000-7). 226 

 
Parecer nº 57, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 151, de 2001 (nº 4.339/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da decisão nº 511, de 2001, bem 
como dos respectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre 
levantamento da auditoria realizada nas obras de construção/adequação de 
contornos rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins, no Estado de Goiás, 



120 Distrito Rodoviário de Goiás, sob a responsabilidade do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (TC nº 006.709/2001-0). 235 

 
Parecer nº 58, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 157, de 2001 (nº 4.610/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, encaminhando cópia da decisão nº 560, de 2001, bem 
como os respectivos relatório e voto que a fundamentam, sobre 
levantamento de auditoria realiza nas obras de adequação de pontes em 
trechos rodoviários no corredor Nordeste, BR-304/CE, no Rio Jaguaribe em 
Aracati, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem – DNER (TC nº004.089/2001-3). 238 

 
Parecer nº 64, de 2003, da Comissão de fiscalização e Controle, sobre 

o Aviso nº 71, de 2001 (nº 1.466/2001, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 69, de 2001, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada 
na Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – ECT, Diretoria Regional do 
Pará (TC nº 450.084/1998-1). 252 

 
FRANCELINO PEREIRA 
 

Parecer nº 19, de 2003. Da Comissão de Educação favorável ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 83, de 2002 (nº 4.169/2001, na Casa de origem), que 
denomina ‘Rodovia Ormeo Junqueira Botelho’ trecho da BR-120, no Estado de 
Minas Gerais. 072 

 
GARIBALDI ALVES FILHO 
 

Encaminha Requerimento nº 39, de 2003, nos termos do art. 215, inciso 
I, alínea “c”, do Regimento Interno, requerendo homenagem de pesar pelo 
falecimento, em 5 de fevereiro em curso, do Maestro Mário Tavares, potiguar e 
membro da Academia Brasileira de Música. 140 

 
Opina que a situação do País está marchando para um grande 

consenso nacional que não só considera um apoio acima dos Partidos, ou 
num apoio de todos em favor das reformas. Aparte ao Senador Ramez Tabet. 284 

 
Parecer nº 70, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

favorável à Mensagem nº 1, de 2003 (nº 1.241/03, na origem), que encaminha 
ao Senado Federal a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 
2003. 310 

 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR 
 

Registra o seu apreço, o seu respeito e a sua extrema consideração ao 
Senador Siba Machado. Aparte ao Senador Siba Machado. 144 

 
Registra sua participação em uma expedição na região do Juruá, no 

Estado do Acre, pelos bonitos rios daquela região, encabeçada pelo 
desembargador Arquilau de Castro Melo. 146 

  
Expressa o seu enorme sentimento de felicidade em poder participar da 

Casa, tendo como Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva. 146 
 
Demonstra indignação com a posição daqueles que representam a 

oposição. 146 



 
GERSON CAMATA 
 

Expõe a sua opinião contrária à privatização da Vale do Rio Doce. 
Aparte ao Senador Luiz Otávio. 134 

 
Requerimento nº 52, de 2003, que requer, nos termos do artigo 222 do 

regimento Interno do Senado Federal, que seja consignado Voto de 
Congratulações a Sua Excelência Reverendíssima Dom Luiz Mancilha Vilela 
por sua posse como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Vitória/ES, no 
último dia 23 de fevereiro. 434 

 
Vota a favor da Emenda nº 1-CE ao Projeto de Lei do Senado nº 53, 

de 2003. 484 
 
HÉLIO COSTA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2003, que altera o art. 12 da Lei nº 
6.368, de 21 de outubro de 1976, acrescentando-lhe causa de aumento de 
pena na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes no interior dês 
estabelecimentos de ensino ou em suas imediações. 346 

 
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2003, que acrescenta dispositivo 

ao art. 21 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o 
Código Brasileiro de Aeronáutica, proibindo o transporte de materiais 
radioativos em aeronaves que transportem passageiros. 348 

 
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2003, que torna obrigatório o uso 

do leite de vaca na Merenda Escolar. 440 
 
Requerimento nº 54, de 2003, que requer, nos termos do disposto no 

inciso I do artigo 256, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada 
do projeto de Lei do Senado nº 14, de 2003, de minha autoria, tendo em 
vista que me apresentei nova proposição, regulamentando a matéria com 
maior amplitude. 442 

 
Compartilha a preocupação do Estado do Rio de Janeiro quando se 

trata de violência, por Minas Gerais ser um Estado vizinho de fronteiras com 
o Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 456 

 
Comenta Projeto de Lei, apresentado por ele no Senado Federal, que 

duplica a pena daquele traficante apanhado num raio de 100 metros de 
qualquer escola, pública ou não. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 456 

 
Reafirma o compromisso dos Senadores de Minas Gerias com a 

defesa do Estado, exaltando também o trabalho do Senador Aelton Freitas. 
Aparte ao Senador Aelton Freitas. 555 

 
Aborda assunto que traz grande preocupação ao Estado de Minas 

Gerais, a seu povo e a vários Estados da Federação: o pacto federativo. 589 
 
HELOÍSA HELENA 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2003 que convoca plebiscito 
sobre a autonomia do Banco Central. 125 

 



Defende o zelo pelo setor público do qual a grande maioria da 
população brasileira depende. 159 

 
Aborda a questão da reforma da Previdência, deixando registrada sua 

opinião favorável a esta reforma. 159 
 
IDELI SALVATTI 
 

Expõe sobre a importância de se instalar uma CPI para investigar a 
questão da evasão de divisas, responsável pela remessa ilegal de dólares 
do nosso País. 332 

 
Reforça a importância da CPI para investigar a evasão dos dólares do 

País e se defende das acusações e ameaças do Senador Jorge Bornhausen 
em discurso feito anteriormente, referente a esta CPI. 417 

 
Reverencia o carnaval, os que fazem este espetáculo, o que significa 

este evento na cultura brasileira, as escolas de samba do Brasil, os afoxés, 
os maracatus, os blocos de frevo e todas manifestações culturais 
diversificadas do Carnaval brasileiro. 417 

 
ÍRIS DE ARAÚJO 
 

Declara sua determinação de lutar pelos mais altos interesses do povo 
do Goiás e do Brasil. 326 

 
Critica os novos padrões comportamentais e o perfil cada vez mais 

egoísta do mercado de trabalho que são impostos à infância brasileira. 326 
 
Exalta o papel cada vez mais atuante da mulher no mercado de 

trabalho brasileiro. 326 
 
Comenta a crise econômica que atinge proporções gigantescas, 

afetando a estrutura do poder estatal. 326 
 
Mostra-se a favor da Lei de Cotas no ponto em que se propõe que 

haja a inserção do negro nos partidos políticos. Aparte ao Senador Paulo 
Paim. 643 

 
Parabeniza o Senador Paulo Paim pelo discurso emocionante. Aparte 

ao Senador Paulo Paim. 648 
 
ÍRIS REZENDE 
 

Parecer nº 28, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania pedindo arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 
31, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, 
que altera a redação do caput e do § 1º do art. 14 da Constituição Federal, 
tornando facultativo o voto; e favorável a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 44, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador 
Sérgio Machado, que dá nova redação ao art. 14 da Constituição Federal, 
instituindo o voto facultativo (tramitando em conjunto, nos termos do 
Requerimento nº 326, de 1999). 100 

 
JEFFERSON PERES 
 



Parecer nº 9, de 2003. Da comissão de Fiscalização e Controle, sobre 
o Ofício “S” nº 35, de 2001, da Presidência da CPI da Câmara Municipal de 
São Paulo, constituída para investigar questões relacionadas ao Tribunal de 
Contas daquele município. 001 

 
Parecer nº 29, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, que “altera a 
Constituição Federal para definir que os vetos presidenciais serão 
apreciados em reuniões separadas das duas Casas do Congresso 
Nacional”. 104 

 
Parecer nº 65, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 89, de 2001 (nº 629/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 1º trimestre de 2001. 255 

 
Parecer nº 66, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 162, de 2001 (nº 1.029/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que  encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 2º trimestre de 2001. 259 

 
Parecer nº 67, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 207, de 2001 (nº 1.623/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 3º trimestre de 2001. 263 

 
Parecer nº 68, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle , 

sobre o Aviso nº 2, de 2001 (nº 5.841/2001, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 805/2001, referente à 
auditoria operacional realizada na Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – 
NUCLEP (TC nº 09.277/2000-8). 267 

 
Parecer nº 69, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 18, de 2002 (nº 142/2002, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha Relatório das Atividades daquele Tribunal, 
referente ao 4º trimestre de 2001. 269 

 
Registra nos Anais do Senado Federal que é contra o benefício 

concedido aos Senadores pela Mesa do Senado através do Ato nº 3, que 
instituiu verba indenizatória da atividade parlamentar no valor de 
R$12,000.00 (doze mil reais) mensais, como teto, para arcarem com gastos 
em seus Estados. 279 

 
Faz síntese da posição do PDT diante da guerrilha urbana na Avenida 

Vieira Souto fato que comprova e do que está acontecendo há muito tempo 
no Rio de Janeiro: a cidade estar sob o comando do narcotráfico. 322 

 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 27, de 2003, que acrescenta art. 13-A a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o registro dos dados do 
empregador na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do 
empregado e dá outras providências. 290 

 



JOÃO CAPIBERIBE 
 

Trata da preservação do imenso patrimônio ambiental da sociedade 
brasileira. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 147 

 
Explicita que o Brasil tem uma herança problemática, e aos poucos 

um a um dos problemas será resolvido, tendo em vista que o Governo Lula é 
o resultado do somatório de lutas políticas e sociais. Aparte ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. 147 

 
Afirma que a tragédia da sociedade brasileira é a concentração de 

renda e a brutal desigualdade social. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 152 
 
JOÃO RIBEIRO 
 

Comenta sobre a implantação de um dos maiores programas sociais 
deste País, o Programa dos Pioneiros Mirins, feita pelo pai do Senador 
Eduardo Siqueira Campos. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 157 

 
Declara sua alegria em poder representar o povo tocantinense e em 

poder defender os interesses de seu Estado e do Brasil. 162 
 
Parabeniza a Justiça Eleitoral pelo trabalho fantástico na implantação 

do voto eletrônico. 162 
 
Chama atenção para uma possível redivisão territorial do Brasil, sendo 

esta uma grande solução para muitos problemas nacionais. 162 
 
Critica o modo como é exportada a imagem do carnaval brasileiro, 

devido ao grande turismo sexual de crianças e adolescentes. 376 
 
Destaca projetos da Secretaria de Estado da Juventude do Tocantins 

em prol da juventude tocantinense. 376 
 
Traz ao conhecimento da Casa a péssima situação das rodovias 

brasileiras, principalmente das federais, que causa especial preocupação ao 
Estado do Tocantins. 556 

 
JONAS PINHEIRO 
 

Parecer nº 15, de 2003. Da Comissão de Assuntos Econômicos 
favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa 
de origem), que “dispõe sobre a agricultura orgânica, altera dispositivos da 
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e dá outras providências”. 063 

 
Presta informações do processo de renegociação das dívidas rurais, 

as quais remontam a 1995, após a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investigou as 
causas do endividamento do setor rural. 333 

 
JORGE BORNHAUSEN 
 

Dirige-se ao Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal, em 
virtude do pronunciamento da Senadora Ideli Salvatti, de modo a resguardar 
a verdade diante de informações que causam danos à sua imagem, honra e 
vida privada. 379 



 
JOSÉ AGRIPINO 
 

Afirma que o Presidente do seu partido, PFL, o Senador Jorge 
Bornhausen, não está envolvido na remessa irregular de dólares enviados 
para fora do País, acusação feita pela Senadora Ideli Salvatti.  333 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 33, de 2002, proveniente da 

Medida Provisória 77, de 2002, que altera Leis nºs 10.464, de 24 de maio de 
2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 10.437, de 25 de abril de 2002; 
autoriza a concessão de crédito, com recursos dos Fundos Constitucionais 
de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; dispõe sobre 
reconversão de atividades de mutuários com dívidas junto a bancos oficiais 
federais; e dá outras providências. 364 

 
JOSÉ FOGAÇA 
 

Parecer nº 31, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania favorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2001, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire, que introduz § 2º, 
no art. 14 da Constituição Federal, para assegurar um exemplar da 
Constituição a todo cidadão que se alistar como leitor. 109 

 
Parecer nº 78, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, manifestando-se pelo sobrestamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 565, de 1999, de autoria do Senador Pedro Simon, que atribui 
valor jurídico a gravações de documentos em disco ótico, e dá outras 
providências. 576 

 
Requerimento nº 67, de 2003, que requer, nos termos do inciso II do 

artigo 335 do Regimento Interno do Senado Federal, o sobrestamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 565, de 1999, até que a Câmara dos Deputados 
se pronuncie sobre o Projeto de Lei do Senado nº 22, de 1996. 512 

 
JOSÉ JORGE 
 

Concorda com o Senador Almeida Lima quando diz que, antes da 
reforma da Previdência e Tributária o que é mais prioritário é a reforma 
política. Aparte ao Senador Almeida Lima. 449 

 
LEOMAR QUINTANILHA 
 

Deixa claro que está junto ao Senador João Ribeiro defendendo os 
interesses do povo tocantinense e do País. Aparte ao Senador João Ribeiro. 164 

 
Comunga na luta pela implementação de ações de interesses 

regionais e nacionais do Pará e de seu Estado, o Tocantins, por terem 
diretrizes comuns. Aparte ao Senador Duciomar Costa. 320 

 
Estabelece relação entre o combate à fome e a produção e o custo 

dos alimentos. 331 
 
Faz alusão ao uso ou não dos produtos transgênicos. 331 
 



Concorda com o Senador Demóstenes Torres, quando este afirma 
que o Congresso Nacional é o foro legítimo para discussão de todos os 
problemas do País. Aparte ao Senador Demóstenes Torres. 413 

 
Chama atenção da Casa e da sociedade brasileira para a questão do 

envelhecimento da população brasileira e criação de uma cartilha, visando 
ao melhoramento da saúde do idoso. 427 

 
LINDBERG CURY 
 

Parecer nº 13, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais  favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na origem) que 
cria os Conselhos Federal e Regionais de Sociólogos e dá outras 
providências. 058 

 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 

Parecer nº 21, de 2003. Da Comissão de Constituição e Justiça 
pedindo o reencaminhamento  do Requerimento nº 248, de 2002, de 
iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle, que solicita ao Ministro de 
Estado da Fazenda a remessa de cópia do relatório da auditoria, realizada 
pelo Banco Central do Brasil, que embasou o processo de saneamento do 
Banco de Estado do Ceará. 076 

 
LUIZ OTAVIO 
 

Esclarece o motivo da escolha do Estado do Pará como um dos pólos 
industriais da Vale do Rio Doce. 133 

 
Defende o investimento do projeto da Companhia Vale do Rio Doce na 

construção de um pólo siderúrgico no Maranhão e chama a atenção para a 
conclusão do trecho Santarém-Cuiabá por onde é transportada soja 
produzida no Estado. 133 

 
Chama a atenção para a conclusão do trecho Santarém-Cuiabá por 

onde é transportada soja produzida no Estado. 133 
 
Solicita a transcrição nos Anais do Senado Federal do Editorial: “O 

Pará é que Vale, 14-02-2003”, do jornal denominado O Liberal, um dos de 
maior aceitação não só no Estado do Pará mas em toda Amazônia. 133 

 
Preocupa-se com a situação ambiental do Estado do Pará, para que o 

Estado não seja somente explorado pela Companhia Vale do Rio Doce 
como a Amazônia foi o que resultou em grandes danos ambientais. 133 

 
Comenta sobre a importância da extração mineral no Pará para o 

Brasil e para o próprio Estado, tendo em vista a geração de empregos e a 
melhoria da renda da população da região. Aparte ao Senador Duciomar 
Costa. 154 

 
Deixa registrado o seu apoio e o seu respeito à posição do Senador 

Duciomar Costa sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Aparte ao Senador 
Duciomar Costa. 322 

 
Registra que, em matéria publicada no jornal O Liberal, do Pará, 

quando menciona que a extração mineral deve ter novas regras, a Senadora 



Ana Júlia Carepa, PT - PA, faz considerações sobre a legislação hoje 
vigente no País, a Lei Kandir, lei de compensação para Estados 
eminentemente exportadores, e que pretendem ver a lei atual revista dentro 
da reforma fiscal e tributária. 450 

 
Defende o ex-Governador do Pará, Almir Gabriel, e o atual 

Governador Simão Jatene da acusação de omissão feita pela Senadora Ana 
Júlia Carepa. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. 464 

 
LUIZ PASTORE 
 

Parecer nº 23, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania desfavorável a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2002, 
tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Freire, que acrescenta o 
inciso XXVI ao artigo 21 da Constituição Federal e os artigos 84 e 85 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar a proibição do 
porte de arma por civis e a estatização da produção de armamentos. 082 

 
MAGNO MALTA 
 

Comenta a necessidade de que os homens públicos do Estado do 
Espírito Santo têm de conhecer exatamente os seus respectivos papéis na 
reconstrução do seu Estado. 367 

 
Critica a Legislação Penal brasileira por não intimidar os bandidos, 

tendo em vista que o terror do tráfico está de volta ao Rio de Janeiro, 
quando o governo do Estado tem ainda tantos outros problemas a serem 
resolvidos. 367 

 
Trata da importância de se rediscutir, neste Parlamento, o conceito de 

Segurança Nacional. 367 
 
Chama atenção para se solicitar ao Deputado João Paulo, Presidente 

da Câmara Legislativa Federal, celeridade no processo de votação da Lei do 
Narcotráfico, já aprovada no Senado, e ainda em pauta na Câmara. 367 

 
Requerimento nº 62, de 2003, que requer, nos termos do art. 50, § 2º, 

combinado com o art. 49, inciso X, da Constituição Federal, e com os arts. 
215 a 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
ao Ministro de Estado da Defesa pedido de fornecimento de cópia do Projeto 
de Ampliação do Aeroporto de Vitória, acompanhada das informações e 
estudos técnicos realizados. 512 

 
Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2003, que autoriza o Poder 

Executivo a instituir programa nacional de pratica desportiva para a 
prevenção da violência e do uso das drogas. 513  

 
Parabeniza o Senador Mão Santa pelo amor que devota à sua terra, o 

Piauí, colocando a Casa a sua disposição. 608 
 
Esclarece que o crime organizado no Estado do Espírito Santo não é 

como nos demais Estados, pois é institucionalizado, tem patente, veste toga, 
veste estola, põe gravata e está nas colunas sociais e dá sugestão aos 
Governadores para se extinguir o crime organizado: tendo coragem para 
meter as mãos e limpar as suas polícias. 608 

 



Critica a posição do Presidente Lula por delegar às agências assuntos 
de sua competência, como o aumento do gás de cozinha. 608 

 
Critica a terceirização do País e parabeniza os promotores do 

Ministério Público pela eficiência diante de todas deficiências, pois foi uma 
das coisas boas que sobraram. 608 

 
Parabeniza o trabalho da Polícia Federal do Brasil. 608 
 
Expressa sua tristeza com relação à situação do Rio de Janeiro por 

estar se preparando para o carnaval e os hotéis esvaziando por causa das 
notícias de jornais do mundo sobre a violência que se estabeleceu no 
Estado. 608 

 
Demonstra sua indignação diante do narcotráfico estabelecer com o 

crime organizado todo o seu domínio, dentro das polícias, dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, criando para si um Estado paralelo e 
comunica que será instalada a CPI para se enfrentar o crime, o narcotráfico, 
e para ajudar a sociedade brasileira a buscar o seu momento de paz. 608 

 
Relata à Casa conversa com o Presidente Lula onde pede para que 

seja feito o primeiro presídio de segurança máxima em Brasília para trazer 
Fernandinho Beira-Mar, Hildebrando Pascoal, todos os periculosos da 
Nação que estão no Rio de Janeiro, a fim de mostrar que o País tem quem 
manda. 608 

 
Critica o Código Penal e o Código Processual Penal, por ser um 

instrumento muito mais a serviço do crime do que da sociedade como um 
todo. 608 

 
Pede aos demais Senadores que assinem um requerimento que será 

mandado ao Presidente Lula pedindo que assim que o presídio de 
segurança máxima estiver pronto, que seja terceirizado para a iniciativa 
privada, a fim de que se possa colocar serviço dentro do presídio. 608 

 
Pede que sejam revistos os conceitos de segurança nacional. 608 

 
MÃO SANTA 
 

Externaliza sua gratidão pela força e pelo exemplo de alguns 
Senadores que o ajudaram a construir 40 mil casas no Piauí. Aparte à 
Senadora Íris de Araújo. 328 

 
Adverte os governantes, pelo fato dos policias brasileiros ganham 

muito pouco para se arriscar contra essa onda de criminalidade.  Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. 460 

 
Comenta entrevista concedida à rádio CBN do Prefeito César Maia 

sobre a onda de violência na cidade do Rio de Janeiro. 604 
 
Lembra de sua defesa da tese da Secretaria de Integração Regional a 

respeito da criação de uma refinaria nas Regiões Norte e Nordeste, sendo o 
Piauí a escolha certa para a localização da nova refinaria. 604 

 
Trata de um fato importante na história do Brasil: a República, governo 

do povo, pelo povo e para o povo. 604 



 
MARCELO CRIVELLA 
 

Demonstra sua indignação ao ver a criminalidade e o narcotráfico 
agindo nas capitais do Brasil. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 454 

 
Trata dos momentos dramáticos que o Rio de Janeiro vive: refém não 

somente do narcotráfico, mas também de um preconceito, de uma 
descriminação que o Governo Federal tem contra aquele Estado. 458 

 
Comenta sobre os problemas conjunturais do Brasil e de se 

estabelecer uma cesta básica de insumos. 458 
 
Admira a Senadora Ana Júlia Carepa por defender com tanta alma e 

amor o povo do seu Estado e se põe à disposição na luta pelo Pará. Aparte 
à Senadora Ana Júlia Carepa. 466 

 
Parecer nº 79, de 2003, da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional favorável ao Requerimento nº 2, de 2003, dos Senadores 
Eduardo Suplicy e Pedro Simon, que conclama o Governo Brasileiro a 
continuar seus esforços em favor da paz entre os Estados Unidos e o 
Iraque. 577 

 
Parecer nº 80, de 2003, da Comissão de Relação Exteriores e Defesa 

Nacional favorável ao Requerimento nº 42, de 2003, do Senador Aloizio 
Mercadante, que conclama o Governo brasileiro a continuar seus esforços 
em favor da paz entre os Estados Unidos e o Iraque. 577 

 
Requerimento nº 61, de 2003, que requer, nos termos dos artigos 215, 

I, a e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Exmo. 
Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Luiz Fernando Furlan, sobre condições de financiamento, 
cronograma de desembolso, compartilha aos valores financiados, condições 
de pagamento, juros, prazos, carência e compensações do empréstimo 
concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 
BNDES, à Companhia Ford, instalada no Estado da Bahia. 512 

 
Faz apelo ao Senador Magno Malta para que continue com a cruzada, 

formando aqui no Senado a CPI do Narcotráfico. Aparte ao Senador Magno 
Malta. 612 

 
Solidariza-se com a idéia do Senador Magno Malta de privatização 

dos presídios federais, a fim de garantir a existência de trabalho e educação. 
Aparte ao Senador Magno Malta. 612 

 
MARIA DO CARMO ALVES 
 

Parecer nº 17, de 2003. Da Comissão de Educação favorável ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2002 (Nº 2.2521/99, na Casa de origem) 
que institui o dia nacional da água. 068 

 
MOREIRA MENDES 
 

Parecer nº 12, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 69, de 2001 que dispõe sobre o atendimento 



de emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe 
rede do Sistema Único de Saúde. 056 

 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 

Parecer nº 24, de 2003. Da Mesa do Senado Federal pedindo o 
encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Requerimento nº 294, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informações sobre denúncias 
de irregularidades em projetos financiados pelo Banco do Estado do 
Nordeste do Brasil (BNB), no período entre 1995 a 2002, cujos valores 
ultrapassam a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 087 

 
NEY SUASSUNA 
 

Parecer nº 10, de 2003. Da Comissão de Assuntos Econômicos 
favoráveis ao Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2002, (nº 4.514/2001, na 
Casa de origem), que altera os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, que dispõe sobre a distribuição a Estados e Municípios 
da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica, acrescentando-se um parágrafo. 003 

 
Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2003, que altera os arts. 6º, 8º, 9º 

e 10º da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que regulamenta o inciso XII, 
parte final, do art. 5º da Constituição Federal, para estabelecer 
procedimentos nos casos de interceptação telefônica. 340 

 
Saúda e dá boas vindas à Senadora Íris de Araújo. Aparte à Senadora 

Íris de Araújo. 327 
 
Critica a Legislação Penal brasileira por além de lenta ser flexível. 

Aparte ao Senador Demóstenes Torres. 415 
 
Transmite a sua indignação com relação à crise da violência no País, 

que cresceu nos últimos anos. 454 
 
Comenta sobre a crise dos Estados: estrutural e conjuntural. 454 
 
Trata da crise de endividamento da aviação. 454 
 
Põe-se a disposição para ajudar no combate à violência, por não se 

tratar apenas do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 460 
 
Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2003 que dispõe sobre repasse de 

verbas do Governo Federal para a construção de unidade penitenciais nos 
Estados da Federação e Distrito Federal, e dá outras providências. 629 

 
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2003 que dispõe sobre a 

transferência de presos entre os Estados da Federação e o Distrito Federal 
e dá outras providências. 630 

 
OLIVIR GABARDO 
 

Parecer nº 20, de 2003. Da Comissão de Educação favorável a 
Indicação nº 6, de 2002, que sugere à Comissão de Educação de estudos 



visando a criação da Universidade Federal do Oeste Catarinense 
(UFOESTE). 074 

 
Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2003, que dispõe sobre a 

produção e comercialização da soja geneticamente modificada. 570 
 
Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2003, que altera o art. 9º da Lei nº 

7.525, de 22 de julho de 1986. 571 
 
Expõe Projeto de Lei, de sua autoria apresentado na mesma tarde, 

que trata da extensão do mar territorial, tendo em vista a descoberta do 
petróleo nesta região. 599 

 
Expõe Projeto de Lei, de sua autoria apresentado na mesma tarde, no 

sentido de declarar enfaticamente que a soja geneticamente modificada 
poderá ser cultivada e comercializada em todo território nacional, com o 
objetivo de legalizar o plantio da soja trangênica. 599 

 
OSMAR DIAS 
 

Parecer nº 27, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania favorável ao Substitutivo da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 40, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Hartung, 
que revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição e o § 3º do art. 49 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, extinguindo os terrenos de 
Marinha e seus acrescidos e dispõe sobre a sua destinação. 091 

 
Parecer nº 33, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania favorável, “mediante emendas nº 01 e 02”, ao Projeto de Lei do 
Senado nº 250, de 2000, de autoria do senador José Eduardo Dutra, que 
Regulamenta o § 7º do art. 37 da Federal. 113 

 
Parecer nº 34, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Requerimento nº 501, de 2001, de autoria do Senador 
Moreira Mendes, que solicitada seja formulada consulta sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade de as mensagens 
relativas a outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para 
serviços de radiodifusão sonora e de imagens e sons, serem apreciadas em 
caráter terminativo pela Comissão de Educação. 119 

 
Requerimento nº 51, de 2003, que requer, nos termos regimentais, 

que o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2002, que “Altera a redação do 
inciso VII e acrescenta parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, que Restabelece princípios da Lei nº 7.505, de 2 de 
julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e 
dá outras providências”, seja encaminhado à Comissão de Educação para 
que a mesma se pronuncie sobre o mérito do projeto. 434 

 
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2003, que acrescenta inciso ao § 

2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de estabelecer, 
em igualdade de condições, a certificação ambiental como critério de 
desempate em licitações e contratações públicas. 438 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2003, que altera a 

redação do § 2º do art. 50 da constituição Federal, para facultar também às 
Comissões das Casas Legislativas o poder de solicitar informações, 



ampliando igualmente as pessoas a quem se dirigem os requerimentos. 
Altera ainda o inciso V, do 2º do art. 58 para esclarecer sobre o poder das 
Comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
sobre convocação de autoridades e cidadãos. Senador Osmar Dias. 557 

 
Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de 2003, que acrescenta 

parágrafo único ao artigo 47 da Constituição Federal para garantir o acesso 
democrático ao conteúdo das matérias legislativas, determinando a 
disponibilidade, pela internet, de proposições e pareceres em apreciação na 
Câmara dos Deputados, no Senado Federal e suas respectivas comissões. 
Senador Osmar Dias. 559 

 
PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 

Deseja boas vindas à Senadora Íris de Araújo em nome de seu 
partido, o PPS. Aparte à Senadora Íris de Araújo. 329 

 
PAULO OCTÁVIO 
 

Faz análise do comportamento estratégico, que o Poder Executivo 
vem adotando em suas relações com o Congresso, no que tange à 
elaboração e à execução das normas de natureza orçamentária, em 
especial a Lei Orçamentária Anual. 167 

 
Cumprimenta a Senadora Íris de Araújo pela competência do seu 

primeiro pronunciamento nesta Casa. Aparte à Senadora Íris de Araújo. 329 
 
Projeto de Lei do Senado nº 42, de 2003 – COMPLEMENTAR, que 

vincula recursos para a seguridade social. 440 
 
PAULO PAIM 
 

Projeto de Lei do Senado nº 21, de 2003 que acrescenta parágrafo 5º 
ao art. 24 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que “Dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”. 126 

 
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2003 que permite a movimentação 

do FGTS para reconstrução de casa própria destruída em razões de 
acidentes graves. 128 

 
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2003 que acrescenta dispositivo ao 

art. 473 da CLT para permitir ao trabalhador faltar ao serviço um dia por ano 
sem prejuízo da remuneração. 131 

 
Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2003 que acrescenta parágrafo ao 

art. 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 132 
 
Registra seu agradecimento ao povo gaúcho por confiar, ao longo 

desses anos, em suas propostas e pelo reconhecimento da sua atuação na 
vida pública. 273 

 
Exalta a nova etapa da política brasileira: a vitória de Lula, e o 

exercício do mandato de Senador por contribuírem para a construção de um 
Brasil em que reine a justiça social, o crescimento econômico e a 
democracia real. 273 

 



Defende o servidor público na esperança de que o Governo Lula 
dialogue com estes para assegurar uma política salarial que anualmente 
reponha pelo menos parte das perdas acumuladas ao longo desse período. 273 

 
Comenta projeto de lei de sua autoria, apresentado na sua primeira 

sessão do Senado Federal, para que o salário mínimo, ainda no Governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, seja correspondente a pelo menos US$100,00. 273 

 
Defende a reforma em ótica universal, pois entende que para haver 

reforma da Previdência e da CLT, ter-se-ia que começar com a Reforma 
Tributária. 273 

 
Comenta encaminhamento à Casa do Estatuto da Igualdade Racial, já 

aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, na comissão 
correspondente, e que será apreciado no plenário daquela Casa. 273 

 
Comenta sobre apresentação de um Projeto de Lei na Câmara a cerca 

do Estatuto do Idoso, com 123 artigos. 273 
 
Projeto de Lei do Senado nº 28 de 2003 que dá nova redação ao 

inciso VIII do artigo 22 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 317 
 
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2003 que dá nova redação ao 

artigo 37 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. 317 
 
Projeto de Resolução nº 2, de 2003, que cria o programa Jovem 

Cidadão Brasileiro no Senado Federal. 356 
 
Pede que sejam tomadas providências para retirar de circulação o 

livro “Banzo, Tronco e Senzala” por ser preconceituoso, racista e ferir a auto-
estima da comunidade negra. 335 

 
Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2003, que dispõe sobre Fundo de 

Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências. 435 

 
Projeto de Resolução nº 4, de 2003, que institui a Ouvidoria 

Permanente do senado Federal para encaminhar denúncias de preconceitos 
e discriminações. 442 

 
Lê comunicado do Presidente da Casa, Senador José Sarney, que 

informa ao Plenário que o Sr. Celso Amorim, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, comparecerá perante a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, para tratar sobre o cenário da guerra do 
Iraque e as iniciativas e políticas do Governo brasileiro em defesa da paz. 429 

 
Comenta projeto de sua autoria que trata da importância do 

fortalecimento dos produtores rurais de todas as regiões, incentivando-os 
para que permaneçam na área rural. 641 

 
Comenta projeto de sua autoria em que se mostra defensor das cotas 

e das ações afirmativas para negros e também para aqueles que, de uma 
forma ou de outra, sejam discriminados, propondo também a política de 
cotas para os negros nos partidos políticos. 641 

 



PEDRO SIMON 
 

Parecer nº 81, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania sobre Mensagem nº 369, de 2002 (nº 1.132, de 2002, na origem), 
que submete à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor Teori 
Albino Zavascki, Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concede 
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Supremo 
Tribunal de justiça, no cargo de Ministro, na vaga decorrente da 
aposentadoria do ministro Jacy Garcia Vieira. 578 

 
Homenageia o Senador Paulo Paim. Aparte ao Senador Paulo Paim. 643 
 
Exalta a importância de se abordar em Plenário o assunto das cotas. 

Aparte ao Senador Paulo Paim. 646 
 
Comenta um fato histórico importante, dramático e cruel: a guerra 

declarada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, o Sr. George W. 
Bush. 648 

 
Discorda dos Líderes do PSDB e do PFL por não concederem 

oportunidade ao novo Governo de se preparar; apesar de não concordar 
com algumas decisões e ações do Governo, julga cedo para elogiá-lo, como 
também para criticá-lo. 648 

 
RAMEZ TEBET 
 

Faz apelo no sentido de que se caminhe, imediatamente, na busca de 
soluções possíveis para o Brasil, porque o povo brasileiro está cheio de 
esperanças, está envolto numa auréola que confia se transforme em 
realidade. 282 

 
RENAN CALHEIROS 
 

Fala, em nome dos seus companheiros do PMDB, que a Casa recebe 
a Senadora Íris de Araújo de braços abertos. Aparte à Senadora Íris de 
Araújo. 329 

 
ROBERTO REQUIÃO 
 

Parecer nº 26, de 2003. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania favorável a Emenda nº 1, de Plenário, oferecida ao Projeto de Lei 
do Senado nº 228, de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que dá 
nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, que permite 
às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de 
atos processuais. 091 

 
ROBERTO SATURNINO 
 

Requerimento nº 43, de 2003, com fundamento no arts. 222 e 223 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que requer voto de solidariedade 
para com a causa da comutação da pena da nigeriana Amina Lawal, 
condenada, pelo Tribunal Islâmico de Funtua, na Nigéria, à morte por 
apedrejamento, em virtude de ter dado à luz uma criança fora do casamento. 338 

 
Parecer nº 75, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável ao projeto que altera as Leis nº 9.424, de 1996, e nº 9.766, de 



1998, estabelecendo que a parcela de dois terços da arrecadação passará a 
constituir a Quota Estadual e Municipal e será repassada, automaticamente, 
em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 485 

 
ROMERO JUCÁ 
 

Critica o aumento da taxa de juros implementado pelo Governo Lula, 
tendo em vista as propostas, compromissos e promessas deste governo 
feitos durante a campanha eleitoral. 141 

 
Aborda mais uma vez as taxas de juros e reafirma algumas 

discordâncias da política econômica do Governo Lula. Aparte ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. 148 

 
Culpa o PT pela não-aprovação das reformas, devido às propostas 

utópicas feitas durante as eleições e não cumpridas até o momento. Aparte 
ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 149 

 
Afirma que o povo brasileiro votou a favor da alteração do plano 

econômico do Brasil, entretanto rejeita o atual modelo governamental. 
Aparte ao Senador Duciomar Costa. 153 

 
Homenageia o profícuo trabalho do Governador de Tocantins, Siqueira 

Campos, por ter sido um exemplo de trabalho e implementação de um 
Estado. Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 159 

 
Parecer nº 36, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 139/2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da União 
enviou ao Senado Federal cópia da Decisão nº 596/2000-Plenário, referente 
à auditoria realizada no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, 
relativa ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (TC nº 
010.989/1999-4). 176 

 
Exprime satisfação com o primeiro movimento na busca de mudanças 

no País, conduzido pelo Presidente da República e por todos Governadores. 291 
 
Exprime indignação quando se recorda que a reforma administrativa e 

constitucional que modernizou a administração pública no Brasil foi 
contestada pelo PT e demais partidos de oposição. 291 

 
Desacredita na matéria publicada no jornal O Globo do dia 22 de 

fevereiro, na página 3B: “Lula – Se preciso botamos a sociedade contra o 
servidor. Presidente defende a cobrança de contribuição dos inativos e o 
teto para os salários do funcionalismo público”, por ter certeza de que essa 
não será a posição do atual Governo. 291 

 
Trata do PL nº 9 que define para o futuro o novo modelo de 

Previdência complementar do setor público no País. 291 
 
Defende que toda Previdência tem de ser modificada, a começar pelo 

sistema de cobrança previdenciária. 291 
 
Pede transcrição de dois artigos: um da jornalista Dora Kramer, do 

Jornal do Brasil, com título “Bocas fechadas em ordem unida” e outro do 
jornalista Rudolfo Lago, de Brasília, do Correio Brasiliense, com título “O 



prejuízo é seu”; que tratam da lei do silêncio implantada no Palácio do 
Planalto. 291 

 
Exalta decisão tomada pelo ex-Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em setembro de 2002, de aprovar a “Política para a Adoção de 
Tecnologia Digital no Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens no Brasil”. 291 

 
Parecer nº 71, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

favorável à Mensagem nº 53, de 2003 (Mensagem nº 49, de 14-2-2003, na 
origem), do Senhor Presidente da República, que, nas operações de crédito 
autorizadas pela Resolução nº 66, de 2002, do Senado Federal, solicita seja 
incluído o item “despesas gerais” nas condições financeiras da operação de 
crédito a ser firmada com o Export Development of Canadá – EDC, e 
retificada a definição de “amortização” no empréstimo a ser firmado com o 
Banco BNP Paribas S/A e o Bank Leumi LE-Israel B. M.. 315 

 
Projeto de Resolução nº 1, de 2003 que altera a Resolução nº 66, de 

2002, para incluir o item “Despesas Gerais” nas condições financeiras da 
operação de crédito a ser firmada com o Export Development of Canadá – 
EDC, e retificar a definição de “Amortização” no empréstimo a ser firmado 
com o Banco BNP Paribas S/A e o Bank Leumi LE-Israel B. M.. 315 

 
Projeto de Lei do Senado nº 37 que altera o Anexo de Metas Fiscais 

da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2003. 350 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2003, que susta o Decreto nº 

4.591, de 10 de fevereiro de 2003, da Presidência da República. 358 
 
Apela ao Governo para que tenha sensibilidade em adiar a vigência do 

Decreto nº 4.594, de 13 de fevereiro, que trata da liberação de recursos para 
municípios, a fim de analisá-lo com cuidado por ser este um assunto 
extremamente grave. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 420 

 
Faz registro do projeto de sua autoria: Projeto de decreto Legislativo 

nº 4, que pretender sustar o Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro, da 
PresidÊncia da República, que definiu um novo superávit primário do 
Governo Federal. 424 

 
Faz registro do projeto de sua autoria e pede sua tramitação rápida: 

Projeto de Lei do Senado nº 37, que pede definição da nova meta de 
superávit primário. 424 

 
Discute Projeto de Lei de Conversão nº 33, de 2002, que altera Leis 

nºs 10.464, de 24 de maio de 2002, 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 
10.437, de 25 de abril de 2002; autoriza a concessão de crédito, com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste; dispõe sobre reconversão de atividade de mutuários com 
dívidas junto a bancos oficiais federais; e dá outras providências. 444 

 
Exalta os 8 anos de Governo do PSDB em virtude da divulgação da 

imprensa, no último dia 13, que a UNESCO indicou o Programa de 
Alfabetização Solidária como um dos dez programas de alfabetização mais 
bem sucedidos do mundo. 468 

 



Parecer nº 73, de 2003, da Comissão de assuntos Econômicos, 
desfavorável ao Projeto de Lei nº 25, de 2000, de autoria do senador Álvaro 
Dias, que altera a Lei nº 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras 
providências. 477 

 
Aborda a importância do computador na vida do estudante, para que 

este não faça parte do grupo de “exclusão digital”, grupo cujo acesso à 
tecnologia é impossível devido às barreiras sociais. 615 

 
Requerimento nº 68, de 2003 que requer, no termos do item 12, alínea 

c, inciso II, do art. 255 do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2002 que “dispõe sobre o investimento 
em ações com recursos depositados em contas vinculadas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”, seja submetido ao exame da 
Comissão de Assuntos Sociais, além da comissão constante do despacho 
inicial. 630 

 
ROMEU TUMA 
 

Compartilha a indignação dos Senadores do Rio de Janeiro com 
relação à violência, sendo esta uma preocupação também de todos 
Senadores que representam os Estados brasileiros. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. 455 

 
Defende que a dignidade da função policial deve ser restabelecida, 

readquirida. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 455 
 
Vem à Tribuna chamar a atenção do Parlamento para a importância 

da mobilização com o objetivo de modificar a Lei da Mobilização. Aparte ao 
Senador Marcelo Crivella. 459 

 
Aborda a cobrança em cima dos Senadores para que tenham uma 

especial disposição para analisar proposições, a fim de oferecer ao País as 
melhores propostas e uma contribuição profícua na elaboração das 
reformas. 614 

 
SEBASTIÃO ROCHA 
 

Parecer nº 14, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na casa de 
origem) que obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem 
sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle de 
doença celíaca. 061 

 
Parecer nº 16, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável, 

“mediante Substitutivo”, ao Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2002 (nº 
943/99, na Casa de origem), que “proíbe inversão de ordem dos nomes 
constantes na Lista Única de Transplantes do Sistema Nacional de 
Transplantes, se houver leito disponível em qualquer  unidade hospitalar 
acessível”. 065 

 
Parecer nº 25, de 2003. Da Comissão de Assuntos Sociais favorável 

ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 195, de 1999, nº 
1.641, naquela Casa, de autoria do Senador Lúcio Alcântara que dispõe 
sobre o controle do uso da talidomida. 089 

 



SÉRGIO CABRAL 
 

Projeto de Lei do Senado nº 30 de 2003, que acrescenta artigos à Lei 
nº 8.078/90 – Código do Consumidor, obrigando a comunicação prévia da 
inclusão do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros 
de inadimplentes, e obrigando os fornecedores de bens e serviço a fixar data 
e turno para a entrega de bens e prestação de serviços. 339 

 
Esclarece que a guerrilha urbana recém ocorrida no Rio de Janeiro é 

espelho da presença das drogas nas grandes cidades do Brasil, da violência 
e da ausência de uma política de segurança pública por parte do Governo 
Federal. 323 

 
Opina que as Forças Armadas e a Polícia Federal devem agir no Rio 

de Janeiro para conter a onda de violência. Aparte ao Senador Ney 
Suassuna. 455 

 
Valoriza o início do discurso do Senador Marcelo Crivella por 

mencionar os recursos com que o Rio de Janeiro foi contemplado no 
orçamento da União. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 461 

 
SERYS SLHESSARENKO 
 

Requerimento nº 41, de 2003, que requer, com fulcro no artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento de Antônio de Pádua e Silva, jornalista mato-grossense, 
ocorrido no dia 22 do mês corrente, com apresentação formal de 
condolências à família do falecido. 297 

 
Requerimento nº 49, de 2003, que requer a convocação da Sessão 

Especial conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 411 

 
Projeto de Resolução nº 5, de 2003, que cria a Comissão de Direitos 

Humanos e Questões de Gênero e dá outras providências. 573 
 
Traz à Casa informação de que o Estado do Mato Grasso irá colher 

este ano uma safra recorde de soja, cerca de 14 milhões de toneladas, 
colocando-o como a maior região produtora de soja do Brasil e do mundo, 
superando o Estado de Iowa, nos Estados Unidos. 598 

 
Chama atenção para a situação das principais rodovias do Estado do 

Mato Grasso que se encontram em petição de miséria. 598 
 
Aborda a questão de se fundamentar uma política agrícola claramente 

definida para o pequeno, médio e o grande produtor, tendo em vista o 
grande potencial agropecuário do Estado do Mato Grosso. 598 

 
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será 

comemorado em sessão no dia 12 de março, nesta Casa, a Senadora 
comenta que apresentará um projeto de lei que estabelece que 30% das 
vagas na Mesa do Senado sejam, dentro de um tempo determinado, 
disputadas por mulheres. 637 

 



Traz ao conhecimento da Casa trecho de projeto, que ainda será 
apresentado, o qual cria a Comissão de Direitos Humanos e Questões de 
Gênero e dá outras providenciais. 637 

 
Traz ao conhecimento da Casa trecho de projeto, que ainda será 

apresentado, o qual cria a Comissão de Direitos Humanos e Questões de 
Gênero e dá outras providenciais. 637 

 
SIBÁ MACHADO 
 

Compartilha a preocupação do Senador Luiz Otávio de que o Estado 
do Pará precisa ter parte dos rendimentos da produção mineral da Vale do 
Rio Doce, reconhecendo o potencial do Estado que contribui com o 
desenvolvimento estratégico do Brasil. Aparte ao Senador Luiz Otávio. 138 

 
Relata a história política nacional, sua história até o atual cargo 

político e o grande momento político que o Brasil está vivendo. 142 
 
Destaca a participação do PT no processo de construção da 

redemocratização política do Brasil. 142 
 
Parabeniza o Senador Geraldo Mesquita Júnior pela chegada à Casa. 

Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 150 
 
Discorda do Senador Romero Jucá quanto à culpa ser do PT pela 

não-aprovação das reformas. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita Júnior. 150 
 
TIÃO VIANA 
 

Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2003, que dispõe sobre a 
propaganda comercial de alimentos. 287 

 
Projeto de Lei do Senado nº 26, de 2003, que altera o Decreto-Lei nº 

986, de 21 de outubro de 1969, para proibir a atribuição de destaque às 
declarações de qualidades e de características nutritivas, tanto nas 
embalagens quanto na publicidade de alimentos. 288 

 
Requerimento nº 42, de 2003, que requer, nos termos do art 222 do 

Regimento Interno do Senado Federal, que seja aprovada moção de apoio à 
paz mundial, conforme texto anexo. 297 

 
Requerimento nº 55, de 2003, que requer, nos termos do º12, alínea c, 

inciso II, do art. 255 que o projeto de Lei do Senado nº 13/2003, que 
modifica o art. 37 da Lei nº 9.433/97, para ampliar as condições de criação 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica nos rios federais, seja submetido ao 
exame da Comissão dos Serviços de Infra-Estrutura, além da Comissão 
constante do despacho inicial. 442 

 
Comunga da preocupação do Senador Arthur Virgílio de que obras em 

curso neste País que estejam regulares não devam sofrer interrupção. 
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 423 

 
Registra sua alegria em vê a Senadora Ana Júlia Carepa na Tribuna 

do Senado Federal, fazendo um pronunciamento tão amplo e necessário ao 
grande debate da Amazônia brasileira. Aparte à Senadora Ana Júlia Carepa. 465 

 



VALDIR RAUPP 
 

Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2003, que altera e acrescenta 
parágrafos no art. 20 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Senador 
Valdir Raupp. 343 

 
Exalta o agreement concedido pelo Governo de Sua Majestade, a 

Rainha Elizabeth II, ao diplomata José Maurício Bustani para exercer as 
funções de embaixador brasileiro em Londres. 378 

 
Requerimento nº 53, de 2003, que requer, nos termos do Artigo 218 

do Regimento Interno do Senado Federal, homenagem da Pesar à família 
de Ivo Pedro Hoffman, eminente Líder do Partido do Movimento 
Democrático de Rondônia. 441 

 
Trata da necessidade de optar por outras fontes de energia elétrica 

que se impôs, desde cedo, à Região Amazônica, utilizando usinas 
termelétricas à base da queima de óleo diesel como principal alternativa 
para muitas cidades do norte brasileiro. 606 

 
Demonstra, sob diversos pontos de vista pertinentes, o quanto é 

necessária a licença para a implantação do gasoduto Urucu – Porto Velho 
para o Estado de Rondônia, do Acre, da Amazônia e para o Brasil. 606 

 
WELLINGTON ROBERTO 
 

Parecer nº 35, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 161, de 2000 (nº 5.516/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia da Decisão nº 696/2000 e do 
Acórdão nº 205/2000, referente à Inspeção Ordinária realizada no 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, (TC nº 
008.796/2000-6). 175 

 
Parecer nº 62, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 103, de 2000 (nº 3.308/2000, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do acórdão nº 104/2000-TCU-
Plenário, referente à auditoria realizada no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional da 
Paraíba (TC nº 476.025/1997-4). 250 

 
Parecer nº 63, de 2003, da Comissão de Fiscalização e Controle, 

sobre o Aviso nº 65, de 2001 (nº 1.174/2001), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia da Decisão nº 160/2001, referente à auditoria 
realizada no departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, 
nas obras do Projeto Perímetro de Irrigação Curu-Paraipaba no Ceará. 251 
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