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Ata da 8ª Ses são Não De li be ra ti va
em 10 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. José Sar ney, das Sras. Íris de Ara ú jo e Ana Jú lia Ca re pa,
e dos Srs. Pa pa léo Paes, Mão San ta e João Ba tis ta Mot ta

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

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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 Mão
San ta, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 386, DE 2003

(Nº 1.663/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to de Acor do de Sede
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ce le bra do em
San ti a go do Chi le, em 3 de abril de 2001.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do de sede

en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Cen tro Inte ra me ri ca no de ad mi nis tra ções Tri bu tá ri as,
ce le bra do em San ti a go do Chi le, em 3 de abril de
2001.

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

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

ACORDO DE SEDE ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O

CENTRO INTERAMERICANO DE
ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri-

bu tá ri as
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Con si de ran do:
que o Bra sil é mem bro-fun da dor do Cen tro Inte -

ra me ri ca no de Admi nis tra ções tri bu tá ri as;
a im por tân cia que re ves te o per ma nen te aper fe-

i ço a men to dos me ca nis mos de ad mi nis tra ção tri bu tá-
ria, as sim como o de se jo co mum de for ta le cer a co o-
pe ra ção in te ra me ri ca na nes se cam po;

que exis te am pla con ver gên cia de in te res ses
en tre as au to ri da des tri bu tá ri as bra si le i ras e o Cen tro
Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções tri bu tá ri as, ex pres-
sa na es tre i ta co o pe ra ção que as Par tes vêm inin ter-
rup ta men te de sen vol ven do,

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I
De fi ni ções

Para fins des te Acor do, apli cam-se as se guin tes
de fi ni ções:

a) o ter mo Governo sig ni fi ca o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;

b) a ex pres são PAÍS-SEDE sig ni fi ca a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

c) a ex pres são Autoridades Brasileiras
sig ni fi ca au to ri da des go ver na men ta is fe de ra-
is, es ta du a is, mu ni ci pa is e ou tras au to ri da des
go ver na men ta is com pe ten tes do país-sede;

d) o ter mo CIAT sig ni fi ca o Escri tó rio
de Re pre sen ta ção do Cen tro Inte ra me ri ca no
de Admi nis tra ções tri bu tá ri as em Bra sí lia;
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e) o ter mo SEDE sig ni fi ca as ins ta la-
ções do CIAT em Bra sí lia;

f) o ter mo REPRESENTANTE sig ni fi ca
o Re pre sen tan te no Bra sil de sig na do pelo
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções
Tribu tá ri as;

g) o ter mo Re pre sen tan te-Adjun to sig -
ni fi ca o fun ci o ná rio for mal men te de sig na do
pelo Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra-
ções Tri bu tá ri as para subs ti tu ir o Re pre sen-
tan te do CIAT no Bra sil em seus im pe di men-
tos;

h) o ter mo Mem bros do Pes so al CIAT
sig ni fi ca to dos os fun ci o ná ri os da Re pre sen-
ta ção do CIAT no Bra sil., com ex ce ção do
Re pre sen tan te e do Re pre sen tan te-Adjun to.

ARTIGO II
Per so na li da de Ju rí di ca

O Go ver no re co nhe ce que o CIAT pos sui per so-
na li da de ju rí di ca e ca pa ci da de de ad qui rir di re i tos e
con tra ir obri ga ções, in clu in do a de ce le brar con tra tos
e acor dos com pes so as fí si cas e ju rí di cas, pú bli cas e
pri va das, na ci o na is, es tran ge i ras e in ter na ci o na is,
bem as sim de ad qui rir e dis por de bens tan gí ve is e in -
tan gí ve is, mó ve is e imó ve is e, sem pre ju í zo dos dis -
po si ti vos des te Acor do, de pro mo ver e con tes tar
ações ju rí di cas, de ma ne i ra com pa tí vel com to das as
de ma is or ga ni za ções in ter na ci o na is.

ARTIGO III
Insta la ções

1. As ins ta la ções, os ar qui vos, do cu men tos e a
cor res pon dên cia ofi ci al do CIAT go za rão de in vi o la bi-
li da de e de imu ni da de à ju ris di ção lo cal, sal vo nos ca -
sos em que o Re pre sen tan te re nun cie ex pres sa men-
te a tais pri vi lé gi os.

2. O CIAT po de rá:

a) no país-sede, pos su ir e usar fun dos
ou ins tru men tos ne go ciá ve is de qual quer tipo 
e man ter e ope rar con tas em qual quer mo e-
da e con ver ter qual quer mo e da que pos sua;
e

b) trans fe rir seus fun dos ou mo e da de
um país para ou tro ou den tro do país-sede,
para qual quer in di ví duo ou en ti da de.

3. O CIAT, seus ati vos, suas ren das ou ou tros
bens es ta rão isen tos de to dos os im pos tos di re tos
no país-sede, se jam na ci o na is, re gi o na is ou lo ca is.
O CIAT es ta rá isen to de di re i tos adu a ne i ros e pro i bi-
ções e res tri ções de im por tar ou ex por tar ar ti gos
para seu uso ofi ci al, in clu si ve no que se re fe re a ve í-
cu lo au to mo tor. Os ar ti gos im por ta dos com tais isen -
ções não po de rão ser ven di dos no país-sede, ex ce-
to sob con di ções acor da das com o Go ver no.

4. As dis po si ções do pa rá gra fo 3 aci ma não se
apli cam a ta xas e en car gos co bra dos por ser vi ços pú -
bli cos pa gá ve is pelo CIAT.

ARTIGO IV
Au to ri da des, Leis e Re gu la men tos
Apli cá ve is às ins ta la ções do CIAT

1. O CIAT exer ce a pos se di re ta e o con tro le de
suas ins ta la ções.

2. As ins ta la ções do CIAT es tão su je i tas às leis e 
aos re gu la men tos do país sede.

3. O CIAT terá a fa cul da de de es ta be le cer re gu-
la men tos apli cá ve is no âm bi to de suas ins ta la ções,
para o fim de ne las ga ran tir as con di ções ne ces sá ri as
ao ple no de sem pe nho de suas fun ções. As au to ri da-
des do país-sede se rão in for ma das a res pe i to, tão
logo ado ta dos os re gu la men tos pre vis tos nes te pa rá-
gra fo.

ARTIGO V
Pro te ção das Insta la ções do CIAT

1. O Go ver no ga ran ti rá a ocu pa ção das ins ta la-
ções pelo CIAT, ex ce to nas hi pó te ses de sua não-uti li-
za ção ou de uti li za ção para fins di fe ren tes da que les
con si de ra dos nes te Acor do.

2. As au to ri da des bra si le i ras ado ta rão as me di-
das ade qua das para ga ran tir a se gu ran ça e a tran qüi-
li da de das ins ta la ções do CIAT.

ARTIGO VI
Co mu ni ca ções

Para co mu ni ca ções ofi ci a is, o CIAT go za rá de:

a) li ber da de de co mu ni ca ção e van ta-
gens não me nos fa vo rá ve is que as atri bu í das
a qual quer or ga ni za ção in ter na ci o nal em ter -
mos de pri o ri da de, ta ri fas, so bre ta xas e im-
pos tos apli cá ve is às co mu ni ca ções; e

b) di re i to de en vi ar e re ce ber sua cor-
res pon dên cia por meio de ma i as se la das,
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be ne fi ci an do-se das mes mas prer ro ga ti vas e
imu ni da des con ce di das a ma las de or ga ni za-
ções in ter na ci o na is.

ARTIGO VII
Pri vi lé gi os e Imu ni da des

1. O Re pre sen tan te e o Re pre sen tan te-Adjun to,
bem as sim seus res pec ti vos côn ju ges e fi lhos me no-
res, des de que não te nham na ci o na li da de bra si le i ra
nem re si dam per ma nen te men te no país-sede, go za-
rão dos pri vi lé gi os e imu ni da des, isen ções e fa ci li da-
des con ce di das, de acor do com o Di re i to Inter na ci o-
nal. Go za rão, en tre ou tros di re i tos, dos se guin tes:

a) in vi o la bi li da de pes so al;
b) imu ni da de de ju ris di ção lo cal;
c) in vi o la bi li da de de to dos os pa péis,

do cu men tos e cor res pon dên cia;
d) isen ção de im pos tos so bre a re mu-

ne ra ção e emo lu men tos pa gos por seus
ser vi ços ao CIAT;

e) isen ção de toda obri ga ção re la ti va
ao ser vi ço na ci o nal;

f) no que diz res pe i to às fa ci li da des de
câm bio, os mes mos pri vi lé gi os que os fun ci-
o ná ri os de uma ca te go ria com pa rá vel per-
ten cen te às mis sões di plo má ti cas acre di ta-
das jun to ao Go ver no;

g) as mes mas imu ni da des e fa ci li da-
des con ce di das aos en vi a dos di plo má ti cos
com re la ção a suas ba ga gens.

2. O Re pre sen tan te e o Re pre sen tan te-Adjun-
to, des de que não te nham na ci o na li da de bra si le i ra
nem te nham re si dên cia per ma nen te no país-sede,
te rão di re i to de:

a) im por tar, li vre de ta xas e im pos tos,
ex ce to o pa ga men to de ser vi ços, sua ba ga-
gem e seus bens de uso pes so al, in clu si ve
de seus fa mi li a res, no pra zo de seis me ses
a con tar da data de che ga da no país-sede,
e bens para uso pes so al, du ran te o pe río do
de exer cí cio de suas fun ções;

b) im por tar um ve í cu lo au to mo tor ou
ad qui rir um ve í cu lo au to mo tor na ci o nal para
seu uso pes so al, com as mes mas isen ções
nor mal men te con ce di das aos re pre sen tan-

tes de or ga ni za ções in ter na ci o na is em mis-
sões ofi ci a is de lon ga du ra ção no país-sede.

3. A re si dên cia par ti cu lar do Re pre sen tan te e
do Re pre sen tan te-Adjun to go za rá da mes ma in vi o la-
bi li da de e pro te ção que as ins ta la ções do CIAT.

4. Os de ma is mem bros do pes so al do CIAT, des -
de que não te nham na ci o na li da de bra si le i ra nem re si-
dên cia per ma nen te no país-sede, go za rão de:

a) imu ni da de à ju ris di ção lo cal quan to
a atos e ma ni fes ta ções ver ba is ou es cri tas
em sua ca pa ci da de ofi ci al;

b) di re i to de im por tar, li vre de di re i tos e 
im pos tos, ex ce to o pa ga men to de ser vi ços,
um ve i cu lo au to mo tor ou ad qui rir um ve í cu lo
au to mo tor na ci o nal por oca sião de sua pri-
me i ra en tra da em fun ções, no pra zo de seis
me ses, a con tar da data de che ga da no
país-sede, des de que o pe río do de sua mis -
são seja su pe ri or a doze me ses;

c) pri vi lé gi os e imu ni da des atri bu í dos
ao pes so al de ní vel com pa rá vel de or ga ni-
za ções in ter na ci o na is es ta be le ci dos no
país-sede;

d) di re i to de im por tar, li vre de di re i tos e 
im pos tos, ex ce to o pa ga men to de ser vi ços,
sua ba ga gem e seus bens de uso pes so al,
por oca sião de sua pri me i ra en tra da em fun -
ções, no pra zo de seis me ses a con tar da
data de che ga da ao país-sede.

5. O Re pre sen tan te, o Re pre sen tan te-Adjun to
e o pes so al do CIAT, des de que não te nham na ci o-
na li da de bra si le i ra nem te nham re si dên cia per ma-
nen te no país-sede, te rão o di re i to de ex por tar, sem
o pa ga men to de di re i tos ou im pos tos, ex ce to o pa-
ga men to de ser vi ços, ao tér mi no de suas fun ções
no país-sede, sua mo bí lia e seus bens de uso pes-
so al, in clu si ve au to mo to res.

6. Os pri vi lé gi os e as imu ni da des são con ce di-
dos uni ca men te no in te res se do CIAT e nun ca em be -
ne fi cio pes so al. O Re pre sen tan te po de rá sus pen der a 
imu ni da de dos de ma is mem bros do pes so al do CIAT
à ju ris di ção lo cal sem pre que, a seu ju í zo, esta imu ni-
da de im pe dir a apli ca ção da jus ti ça e pu der ser sus -
pen sa sem pre ju í zo dos in te res ses do CIAT.
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ARTIGO VIII
Co o pe ra ção com as Au to ri da des Bra si le i ras

1. O CIAT co la bo ra rá per ma nen te men te com as
au to ri da des bra si le i ras, a fim de fa ci li tar a boa ad mi-
nis tra ção da jus ti ça, as se gu rar a ob ser vân cia das
leis, dos re gu la men tos de se gu ran ça e pre ven ção de
in cên di os e evi tar todo o abu so que pos sa.re sul tar
dos pri vi lé gi os, das imu ni da des e fa ci li da des enu me-
ra das nes te Acor do.

2. O CIAT, com re la ção a seus em pre ga dos que
se jam na ci o na is ou re si den tes do país-sede, res pe i-
ta rá.a le gis la ção pre vi den ciá ria que o pais-sede im-
põe aos em pre ga do res.

ARTIGO IX
No ti fi ca ção

1. O Re pre sen tan te no ti fi ca rá ao Go ver no os no -
mes e as ca te go ri as dos mem bros do pes so al do
CIAT, re fe ri dos nes te Acor do, bem as sim qual quer al -
te ra ção em sua si tu a ção.

2. O Re pre sen tan te, em caso de au sên cia, no ti-
fi ca rá ao país-sede o nome de seu subs ti tu to de sig-
na do.

ARTIGO X
Entra da, Sa í da e Cir cu la ção no País-Sede

O Re pre sen tan te e seu subs ti tu to de sig na do,
as sim como seus res pec ti vos côn ju ges e fi lhos me -
no res, e to dos os de ma is fun ci o ná ri os não-bra si le i-
ros e não-re si den tes per ma nen tes que pres tam
ser vi ços ao CIAT po de rão en trar e per ma ne cer no
ter ri tó rio do país-sede, e dele sair, pelo pe río do de
suas mis sões, com o vis to apro pri a do, quan do re-
que ri do, con for me de ter mi na a le gis la ção bra si le i ra
per ti nen te. O men ci o na do vis to será con ce di do sem 
cus tos.

ARTIGO XI
Dis po si ções Ge ra is

1. Os fun ci o ná ri os do CIAT têm a qua li da de de
fun ci o ná ri os in ter na ci o na is.

2. De acor do com as nor mas e os re gu la men tos
exis ten tes, o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil for ne ce rá do cu men tos
ofi ci a is de iden ti fi ca ção para o Re pre sen tan te e de-
ma is fun ci o ná ri os do CIAT, in di can do sua qua li da de
de fun ci o ná ri os in ter na ci o na is.

ARTIGO XII
So lu ção de Con tro vér sia

Qu al quer con tro vér sia so bre a apli ca ção ou in -
ter pre ta ção das dis po si ções des te Acor do será re sol-
vi da por ne go ci a ções di re tas en tre o Go ver no e o
CIAT, de acor do com Di re i to Inter na ci o nal.

ARTIGO XIII
Entra da em Vi gor e Emen das

Este Acor do, ou qual quer emen da ao seu tex to,
en tra rá em vi gor no dia se guin te àque le em que o Go -
ver no bra si le i ro co mu ni car, por es cri to, ao Cen tro
Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, que
com ple tou seus re qui si tos le ga is in ter nos para a en -
tra da em vi gor.

ARTIGO XIV
De nún cia

Este Acor do po de rá ser de nun ci a do por qual-
quer uma das Par tes, a qual quer tem po, me di an te no -
ti fi ca ção por es cri to, que pro du zi rá seus efe i tos após
de cor ri do o pra zo de seis me ses.

ARTIGO XV
Dis po si ções Fi na is

Este Acor do ex pi ra rá em caso de dis so lu ção do
Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as
ou de trans fe rên cia de sua sede para ter ri tó rio de ou -
tro Esta do.

Fe i to em San ti a go, em 3 de abril de 2001, em
dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e
in glês, sen do am bos os tex tos igual men te au tên ti-
cos.

MENSAGEM Nº 829, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de-
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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 das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do de
sede en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Cen to Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções
Tri bu tá ria, ce le bra do em San ti a go do Chi le, em 3 de 
abril de 2001.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 173/MRE

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca.

Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
ane xo pro je to de men sa gem pela qual se sub me te ao
re fe ren do do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do
de Sede en tre o Bra sil e o Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ce le bra do em San ti a go
do Chi le, em 3 de abril de 2001.

2. Pelo pre sen te Acor do, atri bu ir-se-ão à fu tu ra,
re pre sen ta ção do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis-
tra ções Tri bu tá ri as, as sim como a seu re pre sen tan te,
ao re pre sen tan te-ad jun to e aos de ma is fun ci o ná ri os
que não te nham a na ci o na li da de bra si le i ra nem aqui
re si dam per ma nen te men te, os mes mos di re i tos e
van ta gens de que go zam ou tras or ga ni za ções in ter-
na ci o na is e seus fun ci o ná ri os, de acor do com o Di re i-
to Inter na ci o nal, tais como, in vi o la bi li da de pes so al,
imu ni da de de ju ris di ção lo cal, fa ci li da des em ope ra-
ções cam bi a is equi va len tes ás de mis sões di plo má ti-
cas e seus fun ci o ná ri os, isen ção de im pos to de im-
por ta ção sob cer tas con di ções.

3. Fun da do em 1967, o CIAT mu i to tem con tri-
bu í do para dis se mi nar co nhe ci men tos e ex pe riên ci-
as no cam po da ad mi nis tra ção tri bu tá ria, aper fe i ço-
an do sua prá ti ca nos Esta dos mem bros, a par tir das
ne ces si da des por es tes ma ni fes ta das. A ins ta la ção
de uma re pre sen ta ção do Cen tro Inte ra me ri ca no de 
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as no Bra sil pro pi ci a rá um
es tre i ta men to da co o pe ra ção en tre tal or ga ni za ção
e nos sa ad mi nis tra ção tri bu tá ria, tan to no cam po
dos es tu dos es pe ci a li za dos, quan to no cam po prá -
ti co das ati vi da des diá ri as vol ta das para a ar re ca-
da ção de tri bu tos.

4. A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té-
rio da Fa zen da con du ziu as ne go ci a ções pela par te
bra si le i ra, e apro vou seu tex to fi nal, fir ma do em

San ti a go do Chi le pelo Se nhor Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

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:

....................................................................................
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

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

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 387, DE 2003

 (Nº 1.840/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to dos Esta tu tos e Re-
gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de
Admi nis tra ções Tri bu tá ri as, ado ta do na
ci da de do Pa na má, em ju lho de 2000 .

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art 1º Fica apro va do o tex to dos Esta tu tos e Re -

gu la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra-
ções Tri bu tá ri as, ado ta do na ci da de do Pa na má, em
ju lho de 2000.

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

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

Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17683    5ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17684 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17685    7ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17686 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL8     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17687    9ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17688 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL10     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17689    11ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17690 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL12     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17691    13ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17692 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL14     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17693    15ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17694 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL16     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17695    17ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



17696 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL18     



Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra 11 17697    19ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



MEN SA GEM Nº 830, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de 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 das
Re la ções Exte ri o res, o tex to dos Esta tu tos e Re gu la-
men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções
Tri bu ta ri as, ado ta do na ci da de do Pa na má em ju lho
de 2000.

Bra sí lia, 8 de agos to de 2001. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

EM Nº 174/MRE

Bra sí lia, 25 de ju nho de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
ane xo tex to dos Esta tu tos e Re gu la men tos cio Cen tro
Inte ra me ri ca no de Admi nis tra ções Tri bu tá ri as (CIAT),
ado ta do em ju lho de 2000 na Ci da de do Pa na má. Por
este ins tru men to, que mo di fi ca os Esta tu tos do CIAT,
apro va do na 1 Assem bléia Ge ral re a li za da na Ci da de
do Pa na má, em 1967, e mo di fi ca do em oca siões sub -
se qüen tes, atri bui-se àque le Cen tro per so na li da de ju -
rí di ca de di re i to in ter na ci o nal pú bli co.

2. O CIAT con ta com vin te e oito Esta dos mem -
bros na Amé ri ca La ti na, Amé ri ca do Nor te e Ca ri be,
as sim como cin co mem bros as so ci a dos eu ro pe us.
Tem por ob je ti vos a co o pe ra ção mú tua e o in ter câm-
bio de ex pe riên ci as tri bu tá ri as en tre os pa í ses mem -
bros, bem como o aper fe i ço a men to de suas ad mi nis-
tra ções tri bu tá ri as, com base nas ne ces si da des por
eles ma ni fes ta das. O Bra sil tem tido de sem pe nho ati-
vo no CIAT, de que é mem bro fun da dor. Re pre sen tan-
tes bra si le i ros já de ti ve ram car gos na Orga ni za ção,
in clu si ve sua Pre si dên cia, e par ti ci pam com re gu la ri-
da de em suas re u niões téc ni cas e as sem bléi as anu a-
is. Nos ter mos do Ato cons ti tu ti vo do CIAT, tem o Bra -
sil con tri bu í do com os pa í ses da re gião e de les ab sor-
vi do ex pe riên ci as no cam po tri bu tá rio. A in cor po ra ção
dos Esta tu tos e Re gu la men tos de CIAT ao Di re i to
Inter no bra si le i ro virá, as sim, for ma li zar si tu a ção que
já com pro vou ser de gran de pro ve i to para o Bra sil.

3. Em 3 de abril do cor ren te ano, con fe ri dos ple -
nos po de res por Vos sa Exce lên cia, foi as si na do pelo
Bra sil um acor do de sede com o CIAT, pelo qual em
bre ve po de rá fun ci o nar, em Bra sí lia, um es cri tó rio de
re pre sen ta ção da que le or ga nis mo, ma té ria de in te-

res se da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral do Mi nis té rio
da Fa zen da. O acor do de sede em apre ço está sen do
ele va do à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para en -
ca mi nha men to ao Po der Le gis la ti vo por Expo si ção de 
Mo ti vos à par te.

4. Nos ter mos do Arti go 49 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, sub me to à alta con si de ra ção de Vos sa Exce-
lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem Pre si den ci al
para en ca mi nha men to do tex to dos Esta tu tos e Re gu-
la men tos do Cen tro Inte ra me ri ca no de Admi nis tra-
ções tri bu tá ri as à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PARECERES

PARECER Nº 730, 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 da
Câ ma ra nº 45, de 2OO3 (nº 3.206/200, na
Casa de ori gem) que al te ra ar ti gos da Lei 
nº 7. 210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal – para dis por so bre a
emis são anu al de ates ta do de pena a
cum prir.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2003, que pre ten de al te rar os arts. 41 e 66 da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe -
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nal, para que seja emi ti do anu al men te ates ta do de
pena a cum prir.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi exa ra do pa re-
cer opi nan do pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de,
téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to, pela apro va ção do re -
fe ri do pro je to.

A ma té ria cons ta da pa u ta da Con vo ca ção
Extra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal para o pe río do
de 1º a 31 de ju lho de 2003, con for me Men sa gem
Pre si den ci al nº 288, de 30 de ju nho de 2003.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do como fun da men to
a ci da da nia e a dig ni da de hu ma na e o res pe i to aos
va lo res da li ber da de e igual da de, le gí ti ma o sis te ma
ju rí di co es ta tal.

Con sa gra no seu art. 5º di re i tos e ga ran ti as fun -
da men ta is, no ta da men te, ao sa li en tar no seu in ci so
XLIX, que é as se gu ran do aos pre sos o res pe i to à in -
te gri da de fí si ca e mo ral, e no in ci so LXXV, que o Esta -
do in de ni za rá o con de na do por erro ju di ciá rio, as sim
como o que fi car pre so além do tem po fi xa do na sen -
ten ça.

O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go, Pe nal, no seu art. 38, de ter mi na que o
pre so con ser va to dos os di re i tos não atin gi dos pela
per da de li ber da de, im pon do-se a to das au to ri da des
o res pe i to a sua in te gri da de fí si ca e mo ral. O art. 3º da 
Lei de Exe cu ção Pe nal se gue o dis pos to no ci ta do có -
di go, dis pon do que ao con de na do e ao in ter na do se -
rão as se gu ra dos to dos os di re i tos não atin gi dos pela
sen ten ça ou pela lei.

Ambos os dis po si ti vos cor ro bo ram o dis pos to no 
art. 5º, XLIX e LXXV, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Esta be-
le cem, har mo ni o sa men te, rí gi dos li mi tes à ati vi da de
da exe cu ção da pena.

A sen ten ça, ao de ter mi nar o quan tum da pena,
fir ma um li mi te má xi mo de pri va ção de li ber da de, de
res tri ção de di re i tos ou das par ce las da mul ta, o qual
não pode ser des res pe i ta do pela ad mi nis tra ção do
Esta do, tam pou co pelo Juiz da Exe cu ção, sob pena
de res pon sa bi li da de.

Assim, é de bom al vi tre que o le gis la dor dis po-
nha so bre me di das ne ces sá ri as para a con cre ti za ção
nor ma ti va das ga ran ti as e di re i tos fun da men ta is, vi -
san do o seu real exer cí cio.

A con sa gra ção do di re i to de o pre so ob ter ates -
ta do de pena a cum prir, a ser emi ti do anu al men te, é
uma con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do con te ú-
do es sen ci al dos di re i tos cons ti tu ci o na is.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção do 
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2003, que, se
trans for ma do em lei, sal va guar da rá a efi cá cia dos di -
re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, con tro lan do o po der
es ta tal na in va são do sta tus li ber ta tis do pre so.

Sala das Co mis sões, 9 de ju lho de 2003. – Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, Pre si den te em exer cí-
cio – De mós te nes Tor res, Re la tor – Serys Slhes sa-
ren ko – Alo i zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Amir Lan do – Ju vên cio da Fon -
se ca – Pa pa léo Paes – Pe dro Si mon – Luiz Otá vio
– João Alber to Sou za – Antô nio Car los Ma ga lhães
– Cé sar Bor ges – Ro dolp ho Tou ri nho – Le o nel Pa -
van.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA
PUBLICA – SSPJ

REQUERIMENTO Nº  DE 2003 – SSPJ

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, o en ca mi-
nha men to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2003 (PL nº 03206, de 2000, na ori gem), de au to ria
do De pu ta do Ri car do Bar ros, o qual “Alte ra ar ti gos da
Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu-
ção Pe nal – para dis por so bre a emis são anu al de
ates ta do de pena a cum prir”, para que esta Sub co-
mis são se pro nun cie so bre a ma té ria.

Sala das Re u niões, 7 de ju lho de 2003. – Se na-
dor De mós te nes Tor res, Re la tor-Ge ral da Sub co-
mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca.

RE LA TÓ RIO
Da Sub co mis são Per ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca

Relator: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Tra ta-se do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2003, que pre ten de al te rar os arts. 41 e 66 da Lei nº
7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe -
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nal, para que seja emi ti do anu al men te ates ta do de
pena a cum prir.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos, foi exa ra do pa re-
cer opi nan do pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de,
téc ni ca le gis la ti va e, no mé ri to pela apro va ção do re -
fe ri do pro je to.

A ma té ria cons ta da pa u ta da Con vo ca ção
Extra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal para o pe río do
de 1º a 31 de ju lho de 2003, con for me Men sa gem
Pre si den ci al nº 288, de 30 de ju nho de 2003.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, ten do como fun da men to
a ci da da nia e a dig ni da de hu ma na e o res pe i to aos
va lo res da li ber da de e igual da de, le gi ti ma o sis te ma
ju rí di co es ta tal.

Con sa gra no seu art. 5º di re i tos e ga ran ti as fun -
da men ta is, no ta da men te, ao sa li en tar no seu in ci so
XLIX, que é as se gu ran do aos pre sos o res pe i to à in -
te gri da de fí si ca e mo ral, e no in ci so LXXV, que o Esta -
do in de ni za rá o con de na do por erro ju di ciá rio, as sim
como o que fi car pre so além do tem po fi xa do na sen -
ten ça.

O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go, Pe nal, no seu art. 38, de ter mi na que o
pre so con ser va to dos os di re i tos não atin gi dos pela
per da de li ber da de, im pon do-se a to das au to ri da des
o res pe i to a sua in te gri da de fí si ca e mo ral. O art. 3º da 
Lei de Exe cu ção Pe nal se gue o dis pos to no ci ta do có -
di go, dis pon do que ao con de na do e ao in ter na do se -
rão as se gu ra dos to dos os di re i tos não atin gi dos pela
sen ten ça ou pela lei.

Ambos os dis po si ti vos cor ro bo ram o dis pos to no 
Art. 5º XLIX e LXXV, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Esta be-
le cem, har mo ni o sa men te, rí gi dos li mi tes à ati vi da de
da exe cu ção da pena.

A sen ten ça, ao de ter mi nar o quan tum da pena,
fir ma um li mi te má xi mo de pri va ção de li ber da de, de
res tri ção de di re i tos ou das par ce las da mul ta, o qual
não pode ser des res pe i ta do pela ad mi nis tra ção do
Esta do, tam pou co pelo Juiz da Exe cu ção, sob pena
de res pon sa bi li da de.

Assim, é de bom al vi tre que o le gis la dor dis po-
nha so bre me di das ne ces sá ri as para a con cre ti za ção
nor ma ti va das ga ran ti as e di re i tos fun da men ta is, vi -
san do o seu real exer cí cio.

A con sa gra ção do di re i to de o pre so ob ter ates -
ta do de pena a cum prir, a ser emi ti do anu al men te, é

uma con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do con te ú-
do es sen ci al dos di re i tos cons ti tu ci o na is.

III – Voto

Di an te do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2003, que, se 
trans for ma do em lei, sal va guar da rá a efi cá cia dos
di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, con tro lan do o
po der es ta tal na in va são do sta tus li ber ta tis do
pre so.

Sala das Co mis sões, 8 de ju lho de 2003. – Se -
na dor Pe dro Si mon¸ Pre si den te em exer cí cio – De-
mós te nes Tor res, Re la tor – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Cé sar Bor ges – Serys Slhes sa ren ko.

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:
....................................................................................

XLIX – é as se gu ra do aos pre sos o res pe i to à in -
te gri da de fí si ca e mo ral;

LXXV – o Esta do in de ni za rá o con de na do por
erro ju di ciá rio, as sim como o que fi car pre so além do
tem po fi xa do na sen ten ça;
....................................................................................

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Insti tui a Lei de Exe cu ção Pe nal.

....................................................................................
Art. 3º Ao con de na do e ao in ter na do se rão as se-

gu ra dos to dos os di re i tos não atin gi dos pela sen ten ça
ou pela lei.

Pa rá gra fo úni co. Não ha ve rá qual quer dis tin ção
de na tu re za ra ci al, so ci al, re li gi o sa ou po lí ti ca.
....................................................................................

DECRETO–LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

....................................................................................
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Di re i tos do pre so

Art. 38. O pre so con ser va to dos os di re i tos não
atin gi dos pela per da da li ber da de, im pon do-se a to-
das as au to ri da des o res pe i to à sua in te gri da de fí si ca
e mo ral. (Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-7-1984)

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

PARECER Nº 731 , 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 Fe de ral nº 123, de 2OO3 de au to-
ri da de do Se na dor Alo í zio Mer ca dan te,
que tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção dos
ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pú -
bli ca do Esta do quan do par ti ci pem em
ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da
or dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro -
je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 123, de 2003, que
“tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção dos ser vi do res dos
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca do Esta do quan do par ti-
ci pem em ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da or -
dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as

De acor do com o re fe ri do pro je to, “nas ope ra-
ções ou ações de con tro le e ma nu ten ção da or dem
pú bli ca e no po li ci a men to os ten si vo, os ser vi do res
dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca da União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os de ve rão uti li zar uni for-
me pa drão de ser vi ço, com iden ti fi ca ção pes so al e
in trans fe rí vel”. O tex to pro põe in clu si ve qua is pe ças
de far da men to são obri ga tó ri as, na for ma do § 1º, do
art 1º:

§ 1º Além das pe ças de far da men to
exi gi das no re gu la men to do ór gão ou cor po-
ra ção, fa rão par te do uni for me re fe ri do no
ca put des te ar ti go os se guin tes ob je tos e
in for ma ções:

I – gor ro ou ca pa ce te com iden ti fi ca-
ção nu mé ri ca per so na li za da, gra fa da em ca -
rac te res que per mi tam sua vi su a li za ção à
dis tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas como 
no tur nas;

II – blu sa ou ca mi se ta com tar ja de

iden ti fi ca ção pes so al e le gí vel, que per mi ta

sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan to em ope-

ra ções di ur nas como no tur nas;
III – bra çal com tar ja de iden ti fi ca ção

pes so al e le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za-

ção à dis tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas

como no tur nas;

O PLS nº 123, de 2003, es ta be le ce, ain da, em
seu art. 2º, que “toda ope ra ção de con tro le e ma nu-
ten ção da or dem pú bli ca re a li za da pe los or ga nis mos
de se gu ran ça pú bli ca do Esta do de ve rá ser fil ma da
pela Cor re ge do ria ou, quan do for o caso, pela Ou vi-
do ria do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re-
ção da ope ra ção, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e
com ple ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni -
da des en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do-
res nela par ti ci pan tes”.

Fi nal men te, o pa rá gra fo úni co des se art. 2º
dis põe que “fil mes, fi tas de ví deo e ou tros me i os
mag né ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham sido re gis-
tra das as ope ra ções re a li za das de vem ser en ca mi-
nha dos, ime di a ta men te após a con clu são da ope ra-
ção a que se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do
ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da
ope ra ção”.

Na jus ti fi ca ção do pro je to, afir ma-se que o
mes mo se faz ne ces sá rio em vir tu de dos ex ces sos
por par te dos agen tes dos ór gãos de se gu ran ça nas
ações de con tro le de pas se a tas, pro tes tos e ou tras
for mas de ma ni fes ta ção pú bli ca. Res sal ta-se, ade -
ma is, que as di fi cul da des re la ci o na das com a com -
pro va ção do ocor ri do e com a iden ti fi ca ção dos
agen tes pú bli cos en vol vi dos as se gu ram a im pu ni-
da de “tan to dos ser vi do res que pro mo vem ou são
com pla cen tes com esse tipo de com por ta men to
como da que les que exer cem di re ta men te a vi o lên-
cia con tra os ci da dãos”.

II – Aná li se

Cla ro está que, em um Esta do De mo crá ti co de
Di re i to, toma-se fun da men tal a iden ti fi ca ção dos
agen tes pú bli cos em suas ati vi da des, so bre tu do
aque las re la ci o na das à se gu ran ça pú bli ca. Tra ta-se,
re al men te, de me ca nis mo im por tan te para o exer cí cio
dos di re i tos fun da men ta is de fen di dos por nos sa Lei
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Ma i or, como, por exem plo, o enun ci a do no art. 5º
LXIV, da Car ta Mag na, in ver bis:

Art. 5º ....................................................
..............................................................

LXIV – o pre so tem di re i to à iden ti fi ca-
ção dos res pon sá ve is por sua pri são ou por
seu in ter ro ga tó rio po li ci al;

No que con cer ne à se gu ran ça pú bli ca, o § 7º
do art. 144 da Lei Ma i or es ta be le ce que “a lei dis ci-
pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ór gãos
res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca, de ma ne i ra a
ga ran tir a efi ciên cia de suas ati vi da des”. O PLS nº
123, de 2003, aten de, por tan to, a uma im por tan te
de man da cons ti tu ci o nal.

Em ter mos de com pe tên cia para sua pro po si-
ção, o re fe ri do pro je to sus ten ta-se no art. 22, XXI,
com bi na do com o art. 24, XVI, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (CF), os qua is es ta be le cem ser com pe tên cia da
União – pri va ti va no pri me i ro caso e con cor ren te, no
se gun do – le gis lar so bre nor mas de or ga ni za ção das
po li ci as mi li ta res e ci vis:

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à
União le gis lar so bre:

..............................................................
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção,

efe ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca-
ção e mo bi li za ção das po li ci as mi li ta res e
cor pos de bom be i ros mi li ta res;

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:

..............................................................
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e 

de ve res das po lí ci as ci vis.

Impor tan te res sal tar, não obs tan te, que, ape -
sar de não ha ver in cons ti tu ci o na li da de quan to à
com pe tên cia para le gis lar so bre o tema, o PLS, no 
§ 1º do art. 1º e em par te do art. 2º, peca em vir tu-
de do de ta lha men to ex ces si vo tan to das pe ças de
far da men to a se rem usa das pe los ser vi do res
quan to no es ta be le ci men to de pro ce di men tos ope -
ra ci o na is. O Le gis la ti vo es ta ria aqui in ter fe rin do
em atri bu i ções es pe cí fi cas do Po der Exe cu ti vo Fe -
de ral e em com pe tên ci as dos ou tros en tes da Fe-
de ra ção.

Ao des cer aos de ta lhes do § 1º do art. 1º e em
par te do art. 2º, o tex to do PLS nº 123, de 2003, bus ca
tra zer para o Po der Le gis la ti vo com pe tên ci as re gu la-
men ta res pri va ti vas do Po der Exe cu ti vo, cons ti tu in do
in ter fe rên cia em ou tro po der e vi o lan do, por tan to, o
prin cí pio da se pa ra ção dos po de res (art. 2º da CF).
Aten te-se para, por exem plo, o dis pos to no art. 84, in -
ci sos IV e VI, a, da Car ta Mag na:

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca:...............................

..............................................................
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli-

car as leis, bem como ex pe dir de cre tos e re -
gu la men tos para sua fiel exe cu ção;

..............................................................
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad -

mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car au -
men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin ção
de ór gãos pú bli cos;

As es pe ci fi ci da des re fe ren tes ao tema de ve-
rão ser re gu la das pelo Po der Exe cu ti vo, não sen-
do ca bí ve is para o tex to de pro je to de lei do Se na-
do. Tra ta-se de ma té ria ad mi nis tra ti va cuja re gu la-
men ta ção, em âm bi to fe de ral, não com pe te ao Le -
gis la ti vo.

Impor tan te men ci o nar, ain da, que o con te ú do
do § 1º do art. 1º e de par te do art. 2º do re fe ri do PLS,
no que con cer ne a seus efe i tos em âm bi to es ta du al,
não pode ser ob je to de dis po si ção le gis la ti va fe de ral.
A com pe tên cia para le gis lar so bre ma té ria ad mi nis-
tra ti va – no caso, es tru tu ra ção e pro ce di men tos em
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca – é pri va ti va de cada
ente fe de ra do, em seu âm bi to, res pe i ta dos os li mi tes
es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção.

Em ter mos de re gu la men ta ções a res pe i to de
se gu ran ça pú bli ca nos mu ni cí pi os, o PLS nº 123,
de 2003, en con tra-se di an te de uma ques tão ma te-
ri al: não pre vi são cons ti tu ci o nal de ór gãos de se -
gu ran ça pú bli ca de âm bi to mu ni ci pal. De acor do
com o § 8º do ad.144 da Car ta Mag na, os mu ni cí pi-
os “po de rão cons ti tu ir guar das mu ni ci pa is des ti na-
das à pro te ção de seus bens, ser vi ços e ins ta la-
ções, con for me dis pu ser a lei” (gri fos nos sos). As
guar das mu ni ci pa is têm fun ções de se gu ran ça pa -
tri mo ni al e não de se gu ran ça pú bli ca. Em vir tu de
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dis so, re ti ra mos do pro je to a ori en ta ção le gal para
os mu ni cí pi os.

Fi nal men te, não po de ría mos de i xar de cha-
mar aten ção, tam bém, para o fato de que nor ma tão
ta xa ti va como aque la que se pre ten de es ta be le cer
pelo pre sen te PLS nº 123, de 2003, po de ria com -
pro me ter par te im por tan te do tra ba lho re a li za do por
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca no que con cer ne à in -
ves ti ga ção po li ci al e às ope ra ções de in te li gên cia.
As ati vi da des às qua is fa ze mos re fe rên cia têm no
si gi lo e na dis cri ção ele men tos es sen ci a is para sua
efi ciên cia.

Por tan to, nada mais co e ren te que, em ope ra-
ções de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú bli ca, os
ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pos sam ser fa-
cil men te iden ti fi cá ve is, des de que isso não com pro-
me ta o tra ba lho de in ves ti ga ção ou de in te li gên cia
que por ven tu ra es te jam con du zin do. Para as ati vi da-
des os ten si vas, não obs tan te, a iden ti fi ca ção ple na
dos agen tes faz-se fun da men tal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, e ob je ti van do o apri mo ra-
men to da ini ci a ti va, o voto é pela apro va ção do Pro je-
to de Lei do Se na do nº 123, de 2003, com as se guin-
tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 123, de 2003, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Nas ope ra ções ou ações de
con tro le e ma nu ten ção da or dem pú bli ca e 
no po li ci a men to os ten si vo, os ser vi do res
dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca da
União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral de ve rão
uti li zar o Uni for me Pa drão de Ser vi ço, com 
iden ti fi ca ção pes so al e in trans fe rí vel, des -
de que não se com pro me ta o si gi lo das ati -
vi da des de po lí cia ju di ciá ria ou ad mi nis tra-
ti va, de in ves ti ga ção ou de ope ra ções de
in te li gên cia.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao pa rá gra fo úni co do art. 1º do PLS nº
123, de 2003, a se guin te re da ção:

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do 
dis pos to nes te ar ti go cons ti tui abu so de au -
to ri da de, con for me o dis pos to nas alí ne as a

e h do art. 3º da Lei nº 4.898, de 9 de de-
zem bro de 1965.

EMENDA Nº 3 – CCJ

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 123, de 2003, a se -
guin te re da ção, acres cen tan do-lhe o § 2º, re nu me-
ran do-se o pa rá gra fo úni co:

“Art. 2º As ope ra ções de con tro le e ma -
nu ten ção da or dem pú bli ca re a li za das pe los
or ga nis mos de se gu ran ça pú bli ca da União,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral de ve rão,
sem pre que pos sí vel, ser re gis tra das atra vés
de fil ma gens ou ou tros me i os mag né ti cos ou
di gi ta is, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e
com ple ta ava li a ção das for mas de ope ra ção
das uni da des en vol vi das e da atu a ção in di vi-
du al dos ser vi do res nela par ti ci pan tes, res-
sal va do o si gi lo das ati vi da des de po lí cia ju-
di ciá ria ou ad mi nis tra ti va, das in ves ti ga ções
e das ope ra ções de in te li gên cia.

§ 1º Os fil mes, fi tas de ví deo e ou tros
me i os mag né ti cos ou di gi ta is nos qua is te-
nham sido re gis tra das as ope ra ções re a li za-
das de vem ser en ca mi nha dos, ime di a ta-
men te após a con clu são da ope ra ção a que
se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do ór -
gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re-
ção da ope ra ção.

§ 2º O res pon sá vel pelo pla ne ja men to
e di re ção da ope ra ção de ve rá, sob pena de
res pon sa bi li da de, jus ti fi car de ta lha da men te
os mo ti vos que im pos si bi li ta ram o re gis tro
da ação atra vés dos me i os pre vis tos no ca-
put des te ar ti go. (NR)”

EMENDA Nº 4 – CCJ

Dê-se ao art. 3º do PLS nº 123, de 2003, a se -
guin te re da ção:

“Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e
oi ten ta dias após a data de sua pu bli ca ção.”
(NR)

Sala das Co mis sões, 9 de ju lho de 2003. – Ga-
ri bal di Alves Fi lho, Pre si den te em exer cí cio – De-
mós te nes Tor res, Re la tor – Serys Slhes sa ren ko – 
Alo i zio Mer ca dan te – Antô nio Car los Va la da res – 
Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Pa pa léo Paes – Pe dro
Si mon – Luiz Otá vio – João Alber to Sou za –
Antô nio Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – Le o-
nel Pa van – Jef fer son Pé res.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 123, DE 2003

Na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia que:

Tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção
dos ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca do Esta do quan do par ti ci pem em 
ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da
or dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º Nas ope ra ções ou ações de con tro le e
ma nu ten ção da or dem pú bli ca e no po li ci a men to os -
ten si vo, os ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pú bli-
ca da União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral de ve rão uti li-
zar o uni for me pa drão de ser vi ço, com iden ti fi ca ção
pes so al e in trans fe rí vel, des de que não se com pro-
me ta o si gi lo das ati vi da des de po lí cia ju di ciá ria ou
ad mi nis tra ti va, de in ves ti ga ção ou de ope ra ções de
in te li gên cia.

Pa rá gra fo úni co, O des cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go cons ti tui abu so de au to ri da de, con for me
o dis pos to nas alí ne as a e h, do art. 3º da Lei nº 4.898,
de 9 de de zem bro de 1965.

Art. 2º As ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção
da or dem pú bli ca re a li za das pe los or ga nis mos de se -
gu ran ça pú bli ca da União, dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral de ve rão, sem pre que pos sí vel, ser re gis tra-
das atra vés de fil ma gens ou ou tros me i os mag né ti cos
ou di gi ta is, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e com ple-
ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni da des
en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do res
nela par ti ci pan tes, res sal va do o si gi lo das ati vi da des
de po lí cia ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va, das in ves ti ga-
ções e das ope ra ções de in te li gên cia.

§ 1º Os fil mes, fi tas de ví deo e ou tros me i os
mag né ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham sido re gis-
tra das as ope ra ções re a li za das de vem ser en ca mi-
nha dos, ime di a ta men te após a con clu são da ope ra-
ção a que se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do ór -
gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da ope -
ra ção.

§ 2º O res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção
da ope ra ção de ve rá, sob pena de res pon sa bi li da de,
jus ti fi car de ta lha da men te os mo ti vos que im pos si bi li-
ta ram o re gis tro da ação atra vés dos me i os pre vis tos
no ca put des te ar ti go.

Art.3º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta dias 
após a data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 9 de ju lho de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho, Pre si den te em exer cí cio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art.2º São Po de res da União, in de pen den tes e

har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.
....................................................................................

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:

....................................................................................
LXVI – nin guém será le va do à pri são ou nela

man ti do, quan do a lei ad mi tir a li ber da de pro vi só ria,
com ou sem fi an ça;

....................................................................................
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar

so bre:

....................................................................................
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção, efe ti vos,

ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca ção e mo bi li za ção
das po lí ci as mi li ta res e cor pos de bom be i ros mi li ta-
res;

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:

....................................................................................
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e de ve res

das po lí ci as ci vis.
§ 1º No âm bi to da le gis la ção con cor ren te, a

com pe tên cia da União li mi tar-se-á a es ta be le cer
nor mas ge ra is.
§ 2º A com pe tên cia da União para le gis lar so bre

nor mas ge ra is não ex clui a com pe tên cia su ple men tar
dos Esta dos.

§ 3º ne xis tin do lei fe de ral so bre nor mas ge ra is,
os Esta dos exer ce rão a com pe tên cia le gis la ti va

ple na, para aten der a suas pe cu li a ri da des.
§ 4º A su per ve niên cia de lei fe de ral so bre nor -

mas ge ra is sus pen de a efi cá cia da lei es ta du al, no
que lhe for con trá rio.

....................................................................................
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SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Pre si den te da Re pú bli ca

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as
leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na-

men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal

nº 32, de 11-9-2001:
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

32, de 11-9-2001: 
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-

ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe-
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 11-9-2001: 

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú bli cos,
quan do va gos;
....................................................................................

CAPÍTULO III
Da Segurança Pública

Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver do Esta do, di -
re i to e res pon sa bi li da de de to dos, é exer ci da para a pre -
ser va ção da or dem pú bli ca e da in co lu mi da de das pes -
so as e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór gãos:
....................................................................................

§ 8º Os Mu ni cí pi os po de rão cons ti tu ir guar das
mu ni ci pa is des ti na das à pro te ção de seus bens, ser -
vi ços e ins ta la ções, con for me dis pu ser a lei.
....................................................................................

LEI Nº 4.898. DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Re gu la o Di re i to de Re pre sen ta ção e 
o pro ces so de Res pon sa bi li da de Admi-
nis tra ti va Ci vil e Pe nal, nos ca sos de abu -
so de au to ri da de.

....................................................................................
Art. 3º Cons ti tui abu so de au to ri da de qual quer

aten ta do:
a) à li ber da de de lo co mo ção;
b) à in vi o la bi li da de do do mi ci lio;
c) ao si gi lo da cor res pon dên cia;
d) à li ber da de de cons ciên cia e de cren ça;
e) ao li vre exer cí cio do cul to re li gi o so;

f) à li ber da de de as so ci a ção;
g) aos di re i tos e ga ran ti as le ga is as se gu ra-

dos ao exer cí cio do voto;
h) ao di re i to de re u nião;
i) á in co lu mi da de fí si ca do in di ví duo;
j) aos di re i tos e ga ran ti as le ga is as se gu ra-

dos ao exer cí cio pro fis si o nal. (Inclu í do pela Lei nº
6.657,de 5-6-79)
....................................................................................

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Se na dor De mós te nes Tor res

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro -
je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 123, de 2003, que
“tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção dos ser vi do res dos
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca do es ta do quan do par ti-
ci pem em ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da or -
dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com o re fe ri do pro je to, “nas ope ra-
ções ou ações de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú -
bli ca e no po li ci a men to os ten si vo, os ser vi do res dos ór -
gãos de se gu ran ça pú bli ca da União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os de ve rão uti li zar uni for me pa drão
de ser vi ço, com iden ti fi ca ção pes so al e in trans fe rí vel”.
O tex to pro põe in clu si ve qua is pe ças de far da men to
são obri ga tó ri as, na for ma do § 1º, do art 1º:

§ 1º Além das pe ças de far da men to
exi gi das no re gu la men to do ór gão ou cor po-
ra ção, fa rão par te do uni for me re fe ri do no
ca put des te ar ti go os se guin tes ob je tos e in -
for ma ções:

I – gor ro ou ca pa ce te com iden ti fi ca-
ção nu mé ri ca per so na li za da, gra fa da em ca -
rac te res que per mi tam sua vi su a li za ção à
dis tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas como 
no tur nas;

II – blu sa ou ca mi se ta com tar ja de
iden ti fi ca ção pes so al e le gí vel, que per mi ta
sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan to em ope-
ra ções di ur nas como no tur nas;

III – bra çal com tar ja de iden ti fi ca ção
pes so al e le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za-
ção à dis tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas
como no tur nas.
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O PLS nº 123, de 2003, es ta be le ce, ain da, em
seu art. 2º, que “toda ope ra ção de con tro le e ma nu-
ten ção da or dem pú bli ca re a li za da pe los or ga nis mos
de se gu ran ça pú bli ca do es ta do de ve rá ser fil ma da
pela Cor re ge do ria ou, quan do for o caso, pela Ou vi-
do ria do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di -
re ção da ope ra ção, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra
e com ple ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das
uni da des en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos
ser vi do res nela par ti ci pan tes”.

Fi nal men te, o pa rá gra fo úni co des se art. 2º dis -
põe que “fil mes, fi tas de ví deo e ou tros me i os mag né-
ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham sido re gis tra das as
ope ra ções re a li za das de vem ser en ca mi nha dos, ime -
di a ta men te após a con clu são da ope ra ção a que se
re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do ór gão res pon-
sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da ope ra ção”.

Na jus ti fi ca ção do pro je to, afir ma-se que o mes -
mo se faz ne ces sá rio em vir tu de dos ex ces sos por
par te dos agen tes dos ór gãos de se gu ran ça nas
ações de con tro le de pas se a tas, pro tes tos e ou tras
for mas de ma ni fes ta ção pú bli ca. Res sal ta-se, ade ma-
is, que as di fi cul da des re la ci o na das com a com pro va-
ção do ocor ri do e com a iden ti fi ca ção dos agen tes pú -
bli cos en vol vi dos as se gu ram a im pu ni da de “tan to dos 
ser vi do res que pro mo vem ou são com pla cen tes com
esse tipo de com por ta men to como da que les que
exer cem di re ta men te a vi o lên cia con tra os ci da dãos”.

II – Aná li se

Cla ro está que, em um Esta do De mo crá ti co de
Di re i to, tor na-se fun da men tal a iden ti fi ca ção dos
agen tes pú bli cos em suas ati vi da des, so bre tu do
aque las re la ci o na das à se gu ran ça pú bli ca. Tra ta-se,
re al men te, de me ca nis mo im por tan te para o exer cí cio
dos di re i tos fun da men ta is de fen di dos por nos sa Lei
Ma i or, como, por exem plo, o enun ci a do no art. 5º,
LXIV, da Car ta Mag na, in ver bis:

Art. 5º ...................................................

..............................................................
LXIV – o pre so tem di re i to à iden ti fi ca-

ção dos res pon sá ve is por sua pri são ou por
seu in ter ro ga tó rio po li ci al;

No que con cer ne à se gu ran ça pú bli ca, o § 7º
do art. 144 da Lei Ma i or es ta be le ce que “a lei dis ci-
pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ór gãos
res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca, de ma ne i ra a
ga ran tir a efi ciên cia de suas ati vi da des”. O PLS nº
123, de 2003, aten de, por tan to, a uma im por tan te
de man da cons ti tu ci o nal.

Em ter mos de com pe tên cia para sua pro po si-
ção, o re fe ri do pro je to sus ten ta-se no art. 22, XXI,
com bi na do com o art. 24, XVI, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (CF), os qua is es ta be le cem ser com pe tên cia da
União – pri va ti va no pri me i ro caso e con cor ren te, no
se gun do – le gis lar so bre nor mas de or ga ni za ção das
po lí ci as mi li ta res e ci vis:

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à
União le gis lar so bre:

..............................................................
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção,

efe ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca-
ção e mo bi li za ção das po lí ci as mi li ta res e
cor pos de bom be i ros mi li ta res;

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:

..............................................................
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e 

de ve res das po lí ci as ci vis.

Impor tan te res sal tar, não obs tan te, que, ape-
sar de não ha ver in cons ti tu ci o na li da de quan to à
com pe tên cia para le gis lar so bre o tema, o PLS, no § 
1º do art. 1º e em par te do art. 2º, peca em vir tu de
do de ta lha men to ex ces si vo tan to das pe ças de far-
da men to a se rem usa das pe los ser vi do res quan to
no es ta be le ci men to de pro ce di men tos ope ra ci o na is.
O Le gis la ti vo es ta ria aqui in ter fe rin do em atri bu i ções
es pe cí fi cas do Po der Exe cu ti vo fe de ral e em com pe-
tên ci as dos ou tros en tes da Fe de ra ção.

Ao des cer aos de ta lhes do § lº do art. 1º e em
par te do art. 2º, o tex to do PLS nº 123, de 2003, bus ca
tra zer para o Po der Le gis la ti vo com pe tên ci as re gu la-
men ta res pri va ti vas do Po der Exe cu ti vo, cons ti tu in do
in ter fe rên cia em ou tro Po der e vi o lan do, por tan to, o
prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res (art. 2º da CF).
Aten te-se para, por exem plo, o dis pos to no art. 84, in -
ci sos IV e VI, a, da Car ta Mag na:
....................................................................................

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:
....................................................................................

IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as
leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para
sua fiel exe cu ção;

VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-

ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe-
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

As es pe ci fi ci da des re fe ren tes ao tema de ve rão
ser re gu la das pelo Po der Exe cu ti vo, não sen do ca bí-
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ve is para o tex to de pro je to de lei do Se na do. Tra ta-se
de ma té ria ad mi nis tra ti va cuja re gu la men ta ção, em
âm bi to fe de ral, não com pe te ao Le gis la ti vo.

Impor tan te men ci o nar, ain da, que o con te ú do
do § lº do art. 1º e de par te do art. 2º do re fe ri do PLS,
no que con cer ne a seus efe i tos em âm bi to es ta du al,
não pode ser ob je to de dis po si ção le gis la ti va fe de ral.
A com pe tên cia para le gis lar so bre ma té ria ad mi nis-
tra ti va – no caso, es tru tu ra ção e pro ce di men tos em
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca – é pri va ti va de cada
ente Fe de ra do, em seu âm bi to, res pe i ta dos os li mi tes
es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção.

Em ter mos de re gu la men ta ções a res pe i to de
se gu ran ça pú bli ca nos mu ni cí pi os, o PLS nº 123, de
2003, en con tra-se di an te de uma ques tão ma te ri al:
não pre vi são cons ti tu ci o nal de ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca de âm bi to mu ni ci pal. De acor do com o § 8º do
art. 144 da Car ta Mag na, os mu ni cí pi os po de rão
cons ti tu ir guar das mu ni ci pa is des ti na das à pro te ção
de seus bens, ser vi ços e ins ta la ções, con for me dis-
pu ser a lei” (gri fos nos sos). As guar das mu ni ci pa is
têm fun ções de se gu ran ça pa tri mo ni al e não de se gu-
ran ça pú bli ca. Em vir tu de dis so, re ti ra mos do pro je to
a ori en ta ção le gal para os mu ni cí pi os.

Fi nal men te, não po de ría mos de i xar de cha mar
aten ção, tam bém, para o fato de que nor ma tão ta xa ti-
va como aque la que se pre ten de es ta be le cer pelo
pre sen te PLS nº 123, de 2003, po de ria com pro me ter
par te im por tan te do tra ba lho re a li za do por ór gãos de
se gu ran ça pú bli ca no que con cer ne à in ves ti ga ção
po li ci al e às ope ra ções de in te li gên cia. As ati vi da des
às qua is fa ze mos re fe rên cia têm no si gi lo e na dis cri-
ção ele men tos es sen ci a is para sua efi ciên cia.

Por tan to, nada mais co e ren te que, em ope ra-
ções de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú bli ca, os
ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pos sam ser fa-
cil men te iden ti fi cá ve is, des de que isso não com pro-
me ta o tra ba lho de in ves ti ga ção ou de in te li gên cia
que por ven tu ra es te jam con du zin do. Para as ati vi da-
des os ten si vas, não obs tan te, a iden ti fi ca ção ple na
dos agen tes faz-se fun da men tal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, e ob je ti van do o apri mo ra-
men to da ini ci a ti va, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 123, de 2003, na for ma
do se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 123 (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção
dos ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca do Esta do quan do par ti ci pem em 

ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da
or dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Nas ope ra ções ou ações de con tro le e

ma nu ten ção da or dem pú bli ca e no po li ci a men to os -
ten si vo, os ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pú bli-
ca da União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral de ve rão uti li-
zar o Uni for me Pa drão de Ser vi ço, com iden ti fi ca ção
pes so al e in trans fe rí vel, des de que não se com pro-
me ta o si gi lo das ati vi da des de po lí cia ju di ciá ria ou
ad mi nis tra ti va, de in ves ti ga ção ou de ope ra ções de
in te li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go cons ti tui abu so de au to ri da de, con for me
o dis pos to na alí nea a, do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9
de de zem bro de 1965.

Art. 2º As ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção
da or dem pú bli ca re a li za das pe los or ga nis mos de se -
gu ran ça pú bli ca do Esta do de ve rão, sem pre que pos -
sí vel, ser fil ma das, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e
com ple ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni -
da des en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do-
res nela par ti ci pan tes, res sal va do o si gi lo das ati vi da-
des de po lí cia ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va, das in ves ti-
ga ções e das ope ra ções de in te li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os fil mes, fi tas de ví deo e ou -
tros me i os mag né ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham
sido re gis tra das as ope ra ções re a li za das de vem ser
en ca mi nha dos, ime di a ta men te após a con clu são da
ope ra ção a que se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor
do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da 
ope ra ção.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e vin te dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, Pe dro Si mon, Pre si den te –
De mos te nes Tor res, Re la tor – Ga ri bal di Alves Fi -
lho – Cé sar Bor ges – Sherys Slhes sa re ko.

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro -
je to de Lei do Se na do Fe de ral nº 123, de 2003, que
“tor na obri ga tó ria a iden ti fi ca ção dos ser vi do res dos
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca do Esta do quan do par ti-
ci pem em ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção da or -
dem pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com o re fe ri do pro je to, “nas ope ra-
ções ou ações de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú -
bli ca e no po li ci a men to os ten si vo, os ser vi do res dos ór -
gãos de se gu ran ça pú bli ca da União, Esta dos, Dis tri to
Fe de ral e Mu ni cí pi os de ve rão uti li zar uni for me pa drão
de ser vi ço, com iden ti fi ca ção pes so al e in trans fe rí vel”.
O tex to pro põe in clu si ve qua is pe ças de far da men to
são obri ga tó ri as, na for ma do § 1º, do art 1º:
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§ 1º Além das pe ças de far da men to exi gi das no
re gu la men to do ór gão ou cor po ra ção, fa rão par te do
uni for me re fe ri do no ca put des te ar ti go os se guin tes
ob je tos e in for ma ções:

I – gor ro ou ca pa ce te com iden ti fi ca ção nu mé ri-
ca per so na li za da, gra fa da em ca rac te res que per mi-
tam sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan to em ope ra ções
di ur nas como no tur nas;

II – blu sa ou ca mi se ta com tar ja de iden ti fi ca ção
pes so al e le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za ção à dis -
tân cia, tan to em ope ra ções di ur nas como no tur nas;

III – bra çal com tar ja de iden ti fi ca ção pes so al e
le gí vel, que per mi ta sua vi su a li za ção à dis tân cia, tan -
to em ope ra ções di ur nas como no tur nas;

O PLS nº 123, de 2003, es ta be le ce, ain da, em
seu art. 2º, que “toda ope ra ção de con tro le e ma nu-
ten ção da or dem pú bli ca re a li za da pe los or ga nis mos
de se gu ran ça pú bli ca do Esta do de ve rá ser fil ma da
pela Cor re ge do ria ou, quan do for o caso, pela Ou vi-
do na do ór gão res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re-
ção da ope ra ção, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e
com ple ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni -
da des en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do-
res nela par ti ci pan tes”.

Fi nal men te, o pa rá gra fo úni co des se art. 2º dis -
põe que “fil mes, fi tas de ví deo e ou tros me i os mag né-
ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham sido re gis tra das as
ope ra ções re a li za das de vem ser en ca mi nha dos, ime -
di a ta men te após a con clu são da ope ra ção a que se
re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do ór gão res pon-
sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da ope ra ção”.

Na jus ti fi ca ção do pro je to, afir ma-se que o mes -
mo se faz ne ces sá rio em vir tu de dos ex ces sos por
par te dos agen tes dos ór gãos de se gu ran ça nas
ações de con tro le de pas se a tas, pro tes tos e ou tras
for mas de ma ni fes ta ção pú bli ca. Res sal ta-se, ade ma-
is, que as di fi cul da des re la ci o na das com a com pro va-
ção do ocor ri do e com a iden ti fi ca ção dos agen tes pú -
bli cos en vol vi dos as se gu ram a im pu ni da de “tan to dos 
ser vi do res que pro mo vem ou são com pla cen tes com
esse tipo de com por ta men to como da que les que
exer cem di re ta men te a vi o lên cia con tra os ci da dãos”.

II – Aná li se

Cla ro está que, em um Esta do De mo crá ti co de
Di re i to, tor na-se fun da men tal a iden ti fi ca ção dos agen -
tes pú bli cos em suas ati vi da des, so bre tu do aque las re -
la ci o na das à se gu ran ça pú bli ca. Tra ta-se, re al men te,
de me ca nis mo im por tan te para o exer cí cio dos di re i-
tos fun da men ta is de fen di dos por nos sa Lei Ma i or,
como, por exem plo, o enun ci a do no art. 5º, LXIV, da
Car ta Mag na, in ver bis:

Art. 5º ....................................................

..............................................................
LXIV – o pre so tem di re i to à iden ti fi ca-

ção dos res pon sá ve is por sua pri são ou por
seu in ter ro ga tó rio po li ci al;

No que con cer ne à se gu ran ça pú bli ca, o § 7º
do art. 144 da Lei Ma i or es ta be le ce que “a lei dis ci-
pli na rá a or ga ni za ção e o fun ci o na men to dos ór gãos
res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca, de ma ne i ra a
ga ran tir a efi ciên cia de suas ati vi da des”. O PLS nº
123, de 2003, aten de, por tan to, a uma im por tan te
de man da cons ti tu ci o nal.

Em ter mos de com pe tên cia para sua pro po si-
ção, o re fe ri do Pro je to sus ten ta-se no art. 22, XXI,
com bi na do com o art. 24, XVI, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral (CF), os qua is es ta be le cem ser com pe tên cia da
União – pri va ti va no pri me i ro caso e con cor ren te, no
se gun do – le gis lar so bre nor mas de or ga ni za ção das
po li ci as mi li ta res e ci vis:

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à
União le gis lar so bre:

..............................................................
XXI – nor mas ge ra is de or ga ni za ção,

efe ti vos, ma te ri al bé li co, ga ran ti as, con vo ca-
ção e mo bi li za ção das po lí ci as mi li ta res e
cor pos de bom be i ros mi li ta res;

..............................................................
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:

..............................................................
XVI – or ga ni za ção, ga ran ti as, di re i tos e 

de ve res das po li ci as ci vis.

Impor tan te res sal tar, não obs tan te, que, ape-
sar de não ha ver in cons ti tu ci o na li da de quan to à
com pe tên cia para le gis lar so bre o tema, o PLS, no § 
1º do art. 1º e em par te do art. 2º, peca em vir tu de
do de ta lha men to ex ces si vo tan to das pe ças de far-
da men to a se rem usa das pe los ser vi do res quan to
no es ta be le ci men to de pro ce di men tos ope ra ci o na is.
O Le gis la ti vo es ta ria aqui in ter fe rin do em atri bu i ções
es pe cí fi cas do Po der Exe cu ti vo fe de ral e em com pe-
tên ci as dos ou tros en tes da Fe de ra ção.

Ao des cer aos de ta lhes do § 1º do art. 1º e em
par te do art. 2º, o tex to do PLS nº 123, de 2003, bus ca
tra zer para o Po der Le gis la ti vo com pe tên ci as re gu la-
men ta res pri va ti vas do Po der Exe cu ti vo, cons ti tu in do
in ter fe rên cia em ou tro Po der e vi o lan do, por tan to, o
prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res (art. 2º da CF).
Aten te-se para, por exem plo, o dis pos to no art. 84, in -
ci sos IV e VI, a, da Car ta Mag na:
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Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te
da Re pú bli ca:

..............................................................
IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli-

car as leis, bem como ex pe dir de cre tos e re -
gu la men tos para sua fiel exe cu ção;

.... ..........................................................
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad -

mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car au -
men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin ção
de ór gãos pú bli cos;

As es pe ci fi ci da des re fe ren tes ao tema de ve rão
ser re gu la das pelo Po der Exe cu ti vo, não sen do ca bí-
ve is para o tex to de pro je to de lei do Se na do. Tra-
ta-se de ma té ria ad mi nis tra ti va cuja re gu la men ta-
ção, em âm bi to fe de ral, não com pe te ao Le gis la ti vo.

Impor tan te men ci o nar, ain da, que o con te ú do
do § 1º do art. 1º e de par te do art. 2º do re fe ri do PLS,
no que con cer ne a seus efe i tos em âm bi to es ta du al,
não pode ser ob je to de dis po si ção le gis la ti va fe de ral.
A com pe tên cia para le gis lar so bre ma té ria ad mi nis-
tra ti va – no caso, es tru tu ra ção e pro ce di men tos em
ór gãos de se gu ran ça pú bli ca – é pri va ti va de cada
ente fe de ra do, em seu âm bi to, res pe i ta dos os li mi tes
es ta be le ci dos pela Cons ti tu i ção.

Em ter mos de re gu la men ta ções a res pe i to de
se gu ran ça pú bli ca nos mu ni cí pi os, o PLS nº 123, de
2003, en con tra-se di an te de uma ques tão ma te ri al:
não pre vi são cons ti tu ci o nal de ór gãos de se gu ran ça
pú bli ca de âm bi to mu ni ci pal. De acor do com o § 8º do
art. 144 da Cada Mag na, os mu ni cí pi os “po de rão
cons ti tu ir guar das mu ni ci pa is des ti na das à pro te-
ção de seus bens, ser vi ços e ins ta la ções, con for-
me dis pu ser a lei” (gri fos nos sos). As guar das mu ni ci-
pa is têm fun ções de se gu ran ça pa tri mo ni al e não de
se gu ran ça pú bli ca. Em vir tu de dis so, re ti ra mos do
pro je to a ori en ta ção le gal para os mu ni cí pi os.

Fi nal men te, não po de ría mos de i xar de cha mar
aten ção, tam bém, para o fato de que nor ma tão ta xa ti-
va como aque la que se pre ten de es ta be le cer pelo
pre sen te PLS nº 123, de 2003, po de ria com pro me ter
par te im por tan te do tra ba lho re a li za do por ór gãos de
se gu ran ça pú bli ca no que con cer ne a in ves ti ga ção
po li ci al e às ope ra ções de in te li gên cia. As ati vi da des
às qua is fa ze mos re fe rên cia têm no si gi lo e na dis cri-
ção ele men tos es sen ci a is para sua efi ciên cia.

Por tan to, nada mais co e ren te que, em ope ra-
ções de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú bli ca, os
ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pos sam ser fa-
cil men te iden ti fi cá ve is, des de que isso não com pro-
me ta o tra ba lho de in ves ti ga ção ou de in te li gên cia
que por ven tu ra es te jam con du zin do. Para as ati vi da-

des os ten si vas, não obs tan te, a iden ti fi ca ção ple na
dos agen tes faz-se fun da men tal.

III – Voto

Por todo o ex pos to, e ob je ti van do o apri mo ra-
men to da ini ci a ti va, o voto é pela apro va ção do Pro je-
to de Lei do Se na do nº 123, de 2003, com as se guin-
tes emen das:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do PLS nº 123, de 2003, a se -
guin te re da ção:

“Art. 1º Nas ope ra ções ou ações de con tro le e
ma nu ten ção da or dem pú bli ca e no po li ci a men to os -
ten si vo, os ser vi do res dos ór gãos de se gu ran ça pú bli-
ca da União, Esta dos e Dis tri to Fe de ral de ve rão uti li-
zar o Uni for me Pa drão de Ser vi ço, com iden ti fi ca ção
pes so al e in trans fe rí vel, des de que não se com pro-
me ta o si gi lo das ati vi da des de po lí cia ju di ciá ria ou
ad mi nis tra ti va, de in ves ti ga ção ou de ope ra ções de
in te li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go cons ti tui abu so de au to ri da de, con for me
o dis pos to na alí nea a, do art. 4º da Lei nº 4.898, de 9
de de zem bro de 1965.

EMENDA Nº 2 

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 123, de 2003, a se -
guin te re da ção, acres cen tan do-lhe o pa rá gra fo 2º, re -
nu me ran do-se o pa rá gra fo úni co:

“Art. 2º As ope ra ções de con tro le e ma nu ten ção
da or dem pú bli ca re a li za das pe los or ga nis mos de se -
gu ran ça pú bli ca da União, dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral de ve rão, sem pre que pos sí vel, ser re gis tra-
das atra vés de fil ma gens ou ou tros me i os mag né ti cos
ou di gi ta is, de ma ne i ra a per mi tir uma cla ra e com ple-
ta ava li a ção das for mas de ope ra ção das uni da des
en vol vi das e da atu a ção in di vi du al dos ser vi do res
nela par ti ci pan tes, res sal va do o si gi lo das ati vi da des
de po lí cia ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va, das in ves ti ga-
ções e das ope ra ções de in te li gên cia.

§ 1º Os fil mes, fi tas de ví deo e ou tros me i os mag -
né ti cos ou di gi ta is nos qua is te nham sido re gis tra das
as ope ra ções re a li za das de vem ser en ca mi nha dos,
ime di a ta men te após a con clu são da ope ra ção a que
se re fi ram, ao Cor re ge dor ou Ou vi dor do ór gão res pon-
sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção da ope ra ção.

§ 2º O res pon sá vel pelo pla ne ja men to e di re ção
da ope ra ção de ve rá, sob pena de res pon sa bi li da de,
jus ti fi car de ta lha da men te os mo ti vos que im pos si bi li-
ta ram o re gis tro da ação atra vés dos me i os pre vis tos
no ca put des te ar ti go. (NR)”

Sala da Co mis são, – De mos te nes Tor res, Re-
la tor.
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PARECER Nº 732, 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 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
11de ju lho de 1989, e dá ou tras pro vi dên-
ci as. (Em au diên cia, nos ter mos dos Re-
que ri men tos nºs. 140 e 141, de 2003) 

Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas

I – Re la tó rio

O PLC nº 14, de 2002 (PL nº 659, de 1999, na
ori gem), de au to ria do De pu ta do Mu ri lo Do min go,
“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 do ju lho de 1989, e dá ou -
tras pro vi dên ci as”.

Em seu art. 1º de fi ne como sis te ma or gâ ni co de
pro du ção agro pe cuá ria “aque le em que se ado tam
téc ni cas es pe cí fi cas, me di an te a oti mi za ção do uso
dos re cur sos na tu ra is e so ci o e co nô mi cos dis po ní ve-
is, ten do por ob je ti vo a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e
eco ló gi ca, a ma xi mi za ção dos be ne fí ci os so ci a is, a
mi ni mi za ção ou a eli mi na ção da de pen dên cia de
ener gia não-re no vá vel e de in su mos sin té ti cos, e a
pro te ção do meio am bi en te”.

Esse sis te ma tem por ob je ti vo ga ran tir a ofer ta
de pro du tos sa u dá ve is, isen tos de con ta mi nas tes; a
pre ser va ção da di ver si da de bi o ló gi ca dos ecos sis te-
mas na tu ra is em que se in se re o sis te ma de pro du-
ção; a con ser va ção do solo e da água; a ma nu ten ção
ou o in cre men to da fer ti li da de do solo e a re ci cla gem
de re sí du os de ori gem or gâ ni ca para o solo.

O art. 2º de fi ne como pro du to da agri cul tu ra or -
gâ ni ca “aque le ob ti do em sis te ma or gâ ni co de pro du-
ção agro pe cuá rio, de vi da men te cer ti fi ca do e ro tu la-
do.” Os ar tes. 3º e 4º tra tam em de ta lhe do pro ces so
de cer ti fi ca ção dos pro du tos da agri cul tu ra or gâ ni ca,
in clu si ve dos pro du tos in dus tri a li za dos, que uti li za-
rem ex clu si va men te ma té ri as-pri mas ori gi ná ri as de
sis te mas or gâ ni cos de pro du ção ve ge tal ou ani mal.

A cer ti fi ca ção dos pro du tos do ex tra ti vis mo ve ge-
tal ou ani mal é tra ta da no art. 5º, e o art. 6º pro í be o
“uso de ex pres sões, tí tu los, mar cas, gra vu ras e pu bli ci-
da de que in du zam o con su mi dor a con fun dir a ga ran tia
e a qua li da de dos pro du tos da agri cul tu ra or gâ ni ca”.

So bre a res pon sa bi li da de re la ti va à qua li da de
do pro du to da agri cul tu ra or gâ ni ca, o art. 7º de ter mi na
que a mes ma será res pon sa bi li da de do pro du tor, do
cer ti fi ca dor e do co mer ci an te, “se gun do o ní vel de
par ti ci pa ção de cada um”.

O art. 8º dis põe so bre as dis po si ções da le gis la-
ção ci vil e pe nal, em es pe ci al as do Có di go de De fe sa

do Con su mi dor, além das san ções ad mi nis tra ti vas
apli cá ve is aos in fra to res das nor mas re la ti vas aos
pro du tos da agri cul tu ra or gâ ni ca.

Con for me o es ta be le ci do no art. 9º “as pes so as
fí si cas ou ju rí di cas, de di re i to pú bli co ou pri va do, que
pro du zam, co mer ci a li zem, em ba lem, em ba sem, ar-
ma ze nem ou pro ces sem pro du tos da agri cul tu ra or -
gâ ni ca fi cam obri ga das a pro mo ver o re gis tro de seus
es ta be le ci men tos jun to a uma ins ti tu i ção do Po der
Pú bli co, a ser de fi ni da no re gu la men to des ta lei.”

O art. 10 per mi te a uti li za ção de 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 dos de sis te mas or gâ ni cos de pro du ção, em tra -
ta men tos fi tos sa ni tá ri os. O art. 11 al te ra os arts. 2 e 3
da Lei nº 7.802, de 11 de ju lho de 1989, que “dis põe
so bre a pes qui sa, a ex pe ri men ta ção, a pro du ção, a
em ba la gem e ro tu la gem, o trans por te, o ar ma ze na-
men to, a co mer ci a li za ção, a pro pa gan da co mer ci al, a
uti li za ção, a im por ta ção, a ex por ta ção, o des ti no fi nal
dos re sí du os e em ba la gens, o re gis tro, a clas si fi ca-
ção, o con tro le, a ins pe ção e a fis ca li za ção de agro tó-
xi cos, seus com po nen tes e afins, e dá ou tras pro vi-
dên ci as

O art. 12 atri bui ao Po der Exe cu ti vo a re gu la-
men ta ção des ta Lei e o art. 13 es ta be le ce que a mes -
ma en tra em vi gor no ven ta dias após a data de sua
pu bli ca ção.

Não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

O pro je to de lei em aná li se foi apre ci a do na Câ ma-
ra dos De pu ta dos nas Co mis sões de De fe sa do Con su-
mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, de Agri cul tu ra e Po lí ti-
ca Ru ral e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio
Ambi en te e Mi no ri as (CDCMAM) re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel, com dez emen das ado ta das pela Co mis são.
Tam bém na Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral
(CAPR) o pro je to foi apro va do, na for ma de um subs ti-
tu ti vo que in cor po rou e aper fe i ço ou as emen das da
CDCMAM. Des ta ca-se nes sa eta pa a in clu são de
nova emen da per mi tin do o uso al guns ex tra tos ve ge-
ta is para tra ta men to fi tos sa ni tá rio, des de que ela bo ra-
dos com plan tas não-trans gê ni cas e pro ve ni en tes de
sis te mas or gâ ni cos de pro du ção.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção o pro je to foi apro va do, em ter mos de cons ti tu ci-
o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va. Foi efe tu-
a da a su pres são de uma emen da da CDCMAM, jul ga-
da in cons ti tu ci o nal, e dos arts. 3º 9º e 11, por cri a rem
atri bu i ção à ór gão do Po der Exe cu ti vo.

No Se na do Fe de ral o pro je to foi apro va do na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos (CAE), com uma
emen da de re la tor, so bre a pos si bi li da de de “uti li za-
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ção de pro du tos de ori gem mi ne ral, des de que não
ob ti dos por pro ces sos de trans for ma ção quí mi ca”.

Cabe ob ser var que os pro du tos da agri cul tu ra
or gâ ni ca es tão em gran de ex pan são, tan to no Bra sil
quan to no mer ca do in ter na ci o nal, o que jus ti fi ca o
mé ri to e a ur gên cia de uma le gis la ção ade qua da para 
o se tor.

Fo ram apre sen ta das con tri bu i ções de es pe ci a-
lis tas e in te res sa dos, den tre as qua is jul ga mos opor -
tu no des ta car aque las apre sen ta das ao Re la tor pelo
Gru po de Agri cul tu ra Orgâ ni ca (GAO).

III – Voto

Do ex pos to, e ob je ti van do o apri mo ra men to da
ini ci a ti va, o voto é pela apro va ção do PLC nº 14, de
2002, nos ter mos do subs ti tu ti vo a se guir.

EMENDA Nº 2–CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 14 (SUBSTITUTIVO), DE 2002

Art. 1º Con si de ra-se sis te ma or gâ ni co de pro du-
ção agro pe cuá ria todo aque le em que se ado tam téc -
ni cas es pe cí fi cas, me di an te a oti mi za ção do uso dos
re cur sos na tu ra is e so ci o e co nô mi cos dis po ní ve is e o
res pe i to à in te gri da de cul tu ral das co mu ni da des ru ra-
is, ten do por ob je ti vo a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e
eco ló gi ca, a ma xi mi za ção dos be ne fí ci os so ci a is, a
mi ni mi za ção da de pen dên cia de ener gia não-re no vá-
vel, em pre gan do, sem pre que pos sí vel, mé to dos cul -
tu ra is, bi o ló gi cos e me câ ni cos, em con tra po si ção ao
uso de ma te ri a is sin té ti cos, a eli mi na ção do uso de or -
ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos e ra di a ções io -
ni zan tes, em qual quer fase do pro ces so de pro du ção,
pro ces sa men to, ar ma ze na men to, dis tri bu i ção e co-
mer ci a li za ção, e a pro te ção do meio am bi en te. A fi na-
li da de de um sis te ma de pro du ção or gâ ni co é:

I – a ofer ta de pro du tos sa u dá ve is, cujo pro ces-
so de pro du ção não po nha em ris co a sa ú de dos con -
su mi do res, dos pro du to res, tra ba lha do res ru ra is e
agro in dus tri a is, e do meio am bi en te;

II – a pre ser va ção da di ver si da de bi o ló gi ca dos
ecos sis te mas na tu ra is e a re com po si ção ou in cre-
men to da di ver si da de bi o ló gi ca dos ecos sis te mas
mo di fi ca dos em que se in se re o sis te ma de pro du ção;

III – in cre men tar a ati vi da de bi o ló gi ca do solo;
IV – pro mo ver um uso sa u dá vel do solo, da água 

e do ar e re du zir ao mí ni mo to das as for mas de con ta-
mi na ção des tes ele men tos que pos sam re sul tar das
prá ti cas agrí co las;

V – man ter ou in cre men tar a fer ti li da de do solo
em lon go pra zo;

VI – a re ci cla gem de re sí du os de ori gem or gâ ni-
ca, re du zin do ao mí ni mo o em pre go de re cur sos não
re no vá ve is;

VII – ba se ar-se em re cur sos re no vá ve is e em
sis te mas agrí co las or ga ni za dos lo cal men te;

VIII – in cen ti var a in te gra ção en tre os di fe ren tes
seg men tos da ca de ia pro du ti va e de con su mo de pro -
du tos or gâ ni cos e a re gi o na li za ção da pro du ção e co -
mér cio des ses pro du tos;

IX – ma ni pu lar os pro du tos agrí co las com base
no uso de mé to dos de ela bo ra ção cu i da do sos, com o
pro pó si to de man ter a in te gri da de or gâ ni ca e as qua li-
da des vi ta is do pro du to em to das as eta pas.

Pa rá gra fo úni co. O con ce i to de sis te ma or gâ ni co
de pro du ção agro pe cuá ria e in dus tri al abran ge os de -
no mi na dos:

eco ló gi co,bi o di nâ mi co,na tu ral, re ge ne ra ti vo, bi -
o ló gi co, agro e co ló gi cos, per ma cul tu ra, e ou tros que
aten dam os prin cí pi os es ta be le ci dos por essa Lei.

Art. 2º Con si de ra-se pro du to da agri cul tu ra or gâ-
ni ca ou pro du to or gâ ni co, seja ele in na tu ra ou pro ces-
sa do, aque le ob ti do em sis te ma or gâ ni co de pro du ção
agro pe cuá rio ou ori un do de pro ces so ex tra ti vis ta sus -
ten tá vel e não pre ju di ci al ao ecos sis te ma lo cal.

Pa rá gra fo úni co. Toda a pes soa, fí si ca ou ju rí di-
ca, res pon sá vel pela ge ra ção de pro du to de fi ni do no
ca put des te ar ti go é con si de ra da como pro du tor para
efe i to des ta Lei.

Art. 3º Para sua co mer ci a li za ção, os pro du tos
or gâ ni cos de ve rão ser cer ti fi ca dos por or ga nis mo re -
co nhe ci do ofi ci al men te, se gun do cri té ri os es ta be le ci-
dos em re gu la men to.

§ 1º No caso da co mer ci a li za ção di re ta aos con -
su mi do res, por par te dos agri cul to res fa mi li a res, in se-
ri dos em pro ces so pró pri os de or ga ni za ção e con tro le
so ci al, pre vi a men te ca das tra dos jun to ao ór gão fis ca-
li za dor, a cer ti fi ca ção será fa cul ta ti va, uma vez as se-
gu ra do aos con su mi do res e ao ór gão fis ca li za dor a
ras tre a bi li da de do pro du to e o li vre aces so aos lo ca is
de pro du ção ou pro ces sa men to;

§ 2º A cer ti fi ca ção da pro du ção or gâ ni ca, de que 
tra ta o ca put des te ar ti go, en fo can do sis te mas, cri té ri-
os e cir cuns tan ci as de sua apli ca ção, será ma té ria de
re gu la men ta ção des ta Lei, con si de ran do os di fe ren-
tes sis te mas de cer ti fi ca ção exis ten tes no país.

Art. 4º A res pon sa bi li da de pela qua li da de re la ti-
va às ca rac te rís ti cas re gu la men ta das para pro du tos
or gâ ni cos ca be rá aos pro du to res, dis tri bu i do res, co -
mer ci an tes e en ti da des cer ti fi ca do ras, se gun do o ní -
vel de par ti ci pa ção de cada um.

Pa rá gra fo úni co. A qua li da de que tra ta o ca put
des te ar ti go não exi me os agen tes des sa ca de ia pro -
du ti va do cum pri men to de de ma is nor mas e re gu la-
men tos que es ta be le çam ou tras me di das re la ti vas à
qua li da de de pro du tos e pro ces sos.

Art. 5º Os pro ce di men tos re la ti vos à fis ca li za ção
da pro du ção, cir cu la ção, ar ma ze na men to, co mer ci a li-
za ção e cer ti fi ca ção de pro du tos or gâ ni cos na ci o na is
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e es tran ge i ros, se rão ob je to de re gu la men ta ção pelo
Po der Exe cu ti vo.

§ 1º A re gu la men ta ção de ve rá de fi nir e atri bu ir
as res pon sa bi li da des pela im ple men ta ção des ta Lei
no âm bi to do Go ver no Fe de ral.

§ 2º Para a exe cu ção des ta Lei po de rão ser ce -
le bra dos con vê ni os, ajus tes e acor dos en tre ór gãos e
ins ti tu i ções da Admi nis tra ção Fe de ral, Esta dos e Dis -
tri to Fe de ral.

Art. 6º Sem pre ju í zo das res pon sa bi li da des ci vil
e pe nal ca bí ve is, a in fra ção às dis po si ções des sa Lei
será apu ra da em pro ces so ad mi nis tra ti vo e acar re ta-
rá, nos ter mos pre vis tos em re gu la men to, a apli ca ção
das se guin tes san ções, iso la da ou cu mu la tí va men te:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta de até R$ 1.000.000,00 (um mi lhão de

re a is);
III – sus pen são da co mer ci a li za ção do pro du to;
IV – con de na ção de pro du tos, ró tu los, em ba la-

gens e ma té ri as pri mas;
V – inu ti li za ção do pro du to;
VI – sus pen são do cre den ci a men to, cer ti fi ca-

ção, au to ri za ção, re gis tro ou li cen ça; e
VII – can ce la men to do cre den ci a men to, cer ti fi-

ca ção, au to ri za ção, re gis tro ou li cen ça.
Art. 7º Ca be rá ao ór gão de fi ni do em re gu la men to

ado tar me di das ca u te la res que se de mons trem in dis-
pen sá ve is ao aten di men to dos ob je ti vos des ta Lei, as -
sim como dis por so bre a des ti na ção de pro du tos apre -
en di dos ou con de na dos na for ma de seu re gu la men to.

§ 1º O de ten tor do bem que for apre en di do po -
de rá ser no me a do seu de po si tá rio.

§ 2º Os cus tos re fe ren tes a qua is quer dos pro -
ce di men tos men ci o na dos nes te ar ti go cor re rão por
con ta do in fra tor.

Art. 8º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas, de di re i to
pú bi co ou pri va do, que pro du zam, trans por tem, co-
mer ci a li zem ou ar ma ze nem pro du tos or gâ ni cos fi cam
obri ga das a pro mo ver a re gu la ri za ção de suas ati vi-
da des jun to aos ór gãos com pe ten tes.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ce di men tos de re gis tro,
ca das tra men to, li cen ci a men to e ou tros me ca nis mos
de con tro le de ve rão aten der ao dis pos to no re gu la-
men to des ta lei e nos de ma is ins tru men tos le ga is per-
ti nen tes.

Art. 9º Os in su mos com uso re gu la men ta do para 
a agri cul tu ra or gâ ni ca de ve rão ser ob je to de pro ces so
de re gis tro di fe ren ci a do, que ga ran ta a sim pli fi ca ção e 
agi li za ção de sua re gu la ri za ção.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos fe de ra is com pe ten-
tes de fi ni rão em atos com ple men ta res os pro ce di-
men tos para a apli ca bi li da de do dis pos to no ca put
des te ar ti go.

Art. 10. Para o aten di men to de exi gên ci as re la ti-
vas a me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as, as au to ri-
da des com pe ten tes de ve rão, sem pre que pos sí vel,
ado tar me di das com pa tí ve is com as ca rac te rís ti cas e
es pe ci fi ci da des dos pro du tos or gâ ni cos, de modo a
não des ca rac te ri zá-los.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei, de fi nin do as nor mas téc ni cas para a pro du ção or -
gâ ni ca e sua es tru tu ra de ges tão no âm bi to da União,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

§ 1º A re gu la men ta ção de ve rá con tem plar a
par ti ci pa ção de re pre sen tan tes do se tor agro pe cuá rio
e da so ci e da de ci vil, com re co nhe ci da atu a ção em al -
gu ma eta pa da ca de ia pro du ti va or gâ ni ca.

§ 2º A re gu la men ta ção da pre sen te lei será re -
vis ta e atu a li za da sem pre que ne ces sá rio e, no má xi-
mo, a cada qua tro anos.

Art.12. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei
no pra zo de até no ven ta dias, a con tar de sua pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to des ta lei de ve rá
es ta be le cer um pra zo mí ni mo de um ano para que to dos
os seg men tos en vol vi dos na ca de ia pro du ti va pos sam se 
ade quar aos pro ce di men tos que não es te jam an te ri or-
men te es ta be le ci dos por re gu la men ta ção ofi ci al.

Art.13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 10 de ju lho de 2003. – Pa-
pa léo Paes, Pre si den te – Ael ton Fre i tas, Re la tor –
Ana Jú lia Ca re pa – Eu rí pe des Ca mar go – Fá ti ma
Cle i de – Sibá Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
– Anto nio Car los Va la da res – Du ci o mar Cos ta –
Mão San ta – Íris de Ara ú jo – Jo nas Pi nhe i ro – Cé -
sar Bor ges – Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho
– Mo ze ril do Ca val can ti.

PARECER Nº 733, 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 41,
de 2003, (nº 354/2003, na casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca
que al te ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to,
pela em pre sa, do sa lá rio ma ter ni da de de -
vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba lha-
do ra avul sa ges tan tes.

Re la to ra: Se na do ra Fá ti ma Cle i de

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me da Co mis são de Assun -
tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de
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2003, de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
tem por ob je ti vo al te rar a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to, pela em pre-
sa, do sa lá rio ma ter ni da de de vi do às se gu ra das em -
pre ga da e tra ba lha do ra avul sa ges tan tes.

O pro je to tra mi ta em re gi me de ur gên cia, nos
ter mos do dis pos to no art 64, § lº, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 375, I e art. 122, II, b, do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O Po der Exe cu ti vo sa li en ta que até o ad ven to da 
Lei nº 9.876, de 26 de no vem bro de 1999, o sa lá rio
ma ter ni da de de vi do às se gu ra das em pre ga das era
pago di re ta men te pela em pre sa, que se res sar cia do
res pec ti vo va lor quan do do re co lhi men to das con tri-
bu i ções de vi das à Pre vi dên cia So ci al. Com o ob je ti vo
de re pri mir fra u des, al te rou-se a for ma de pa ga men to
do be ne fí cio, o qual pas sou a ser efe tu a do di re ta men-
te pelo Insti tu to Na ci o nal da Se gu ri da de So ci al
(INSS).

Afir ma que a si tu a ção atu al di fe re da que la que
mo ti vou a re la ta da al te ra ção, pois a im plan ta ção de no -
vos me ca nis mos de fis ca li za ção pos si bi li tou o con tro le
e re pres são de prá ti cas fra u du len tas. Argu men ta que a
me di da não tra rá em pe ci lhos para as em pre sas, pois
elas já re a li za vam essa ro ti na an te ri or men te.

Pon tua que a me di da pro por ci o na rá re du ção
dos cus tos e me lho ria do aten di men to nos pos tos do
INSS, be ne fi ci an do, de for ma re fle xa, a to dos os
usuá ri os do sis te ma.

Res sal ta que o pro je to man tém como com pe-
ten te o INSS para a con ces são e pa ga men to do sa lá-
rio ma ter ni da de de vi do à se gu ra da ado tan te em ra-
zão da ne ces si da de de aná li se de ti da e con tro le ri go-
ro so da le ga li da de des se tipo de pre ten são.

Expli ca ain da que a pro pos ta ob ser va, ao dis por
so bre o res sar ci men to do va lor pago a tí tu lo de sa lá-
rio-ma ter ni da de, a li mi ta ção con ti da no art. 248 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que cu i da do li mi te dos be ne fí-
ci os pa gos pelo re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al,
avan çan do na cons tru ção de um sis te ma de se gu ri-
da de so ci al mais jus to e equâ ni me.

Enfa ti za, por fim, que as se gu ra das que re ce-
bam re mu ne ra ção que ul tra pas se o li mi te es ta be le ci-
do no men ci o na do dis po si ti vo de ve rão re ce ber a di fe-
ren ça da em pre sa em pre ga do ra, já que exis te ga ran-
tia cons ti tu ci o nal de que não ha ve rá re du ção sa la ri al
da se gu ra da em face da ges ta ção.

Ao pro je to não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

A ini ci a ti va está em har mo nia com os pre ce i tos
cons ti tu ci o na is, ju rí di cos e re gi men ta is e foi ela bo ra-
da com ob ser vân cia dos pres su pos tos re la ti vos à ini -
ci a ti va e à com pe tên cia para le gis lar (art. 61 e ca put
do art. 64 da Car ta Mag na, res pec ti va men te).

Qu an to ao mé ri to, a ini ci a ti va aten de a cri té ri os
de jus ti ça so ci al e ra zo a bi li da de, mos tran do-se, por -
tan to, opor tu na e sa lu tar.

Ten do em vis ta a mu dan ça de pa no ra ma no que
im por ta à me lho ria de fis ca li za ção do INSS, por meio
de no vos mé to dos de con tro le, tais como a Guia de
Re co lhi men to do Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci al (GFIP) e
o Ca das tro Na ci o nal de Infor ma ções So ci a is (CNIS),
é pos sí vel que o pa ga men to do sa lá rio-ma ter ni da de
vol te a ser efe tu a do di re ta men te pe las em pre sas,
com a pos te ri or com pen sa ção quan do do re co lhi-
men to das con tri bu i ções in ci den tes so bre a fo lha de
pa ga men tos.

A me di da be ne fi cia as em pre ga das ges tan tes,
pro por ci o nan do a elas ma i or con for to e pro te ção à
sa ú de, bem como to dos os de ma is se gu ra dos. já que
ha ve rá uma sen sí vel di mi nu i ção de re que ri men tos
pe ran te as agên ci as da Pre vi dên cia So ci al. Ha ve rá
re du ção de cus tos e me lho ria no aten di men to.

Tam bém não ha ve rá ma i o res trans tor nos para
as em pre sas, pois, além de não ha ver cus tos adi ci o-
na is, elas so men te re to ma rão a ta re fa que re a li za vam
an te ri or men te ao ad ven to da Lei nº 9.876, de 26 de
no vem bro de 1999.

Re al men te, no que diz res pe i to à ado tan te, me -
lhor que a con ces são e pa ga men to do be ne fi cio per -
ma ne çam a car go do INSS, em face das pe cu li a ri da-
des da si tu a ção e da ne ces si da de de um con tro le
mais es tri to a fim de evi tar fra u des.O pro je to tam bém
traz me di da apro pri a da no que im por ta à fi xa ção de li -
mi tes má xi mos para os be ne fí ci os, con for me dis põe o 
art. 248 da Car ta Mag na, al te ra do pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 20 de 1998.

Fi nal men te, acer ta da tam bém a pre vi são de que a 
nova sis te má ti ca pro du zi rá efe i tos em re la ção aos be-
ne fí ci os re que ri dos, a par tir do pri me i ro dia do mês se -
guin te ao da pu bli ca ção da lei, pro pi ci an do o tem po ne -
ces sá rio para que se jam im ple men ta dos os ajus tes nos
sis te mas ope ra ci o na is da Pre vi dên cia So ci al.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2003.

Sala das Co mis sões, 10 de ju lho de 2003. – Pa pa-
léo Paes, Pre si den te – Fá ti ma Cle i de, Re la to ra – Ana
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Jú lia Ca re pa – Eu rí pe des Ca mar go – Sibá Ma cha do
– Ael ton Fre i tas – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Anto -
nio Car los Va la da res – Du ci o mar Cos ta – Mão San ta
– Íris de Ara ú jo – Jo nas Pi nhe i ro – Cé sar Bor ges –
Re gi nal do Du ar te – Au gus to Bo te lho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

Art. 64. A dis cus são e vo ta ção dos pro je tos de
lei de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, do Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral e dos Tri bu na is Su pe ri o res te rão
iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos.

§ 1º O Pre si den te da Re pú bli ca po de rá so li ci tar
ur gên cia para apre ci a ção de pro je tos de sua ini ci a ti va.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia
so ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 9.876, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dis põe so bre a con tri bu i ção pre vi-
den ciá ria do con tri bu in te in di vi du al, o
cál cu lo do be ne fí cio, al te ra dis po si ti vos
das Leis nºs 8.212 e 8.213, am bas de 24
de ju lho de 1991, e dá ou tras pro vi dên ci-
as.

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

PARECER Nº 734, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 225, de 2003, re la ti vo
a pe di do de in for ma ções ao Mi nis tro de
Esta do das Ci da des.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 225, de 2003, da -
ta do de 15 de abril de 2003, o Se na dor Mar ce lo Cri -
vel la pro põe que se jam so li ci ta das ao Exmº Sr. Mi nis-
tro de Esta do das Ci da des as se guin tes in for ma ções,
re la ti vas a aci den tes com mo to ci cle tas:

1. me di das já ado ta das pelo Con se lho
Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN) com res-
pe i to às dis po si ções dos arts. 54 e 55, par ti-
cu lar men te quan to ao in ci so III, do Có di go
Na ci o nal de Trân si to (CTB);

2. da dos es ta tís ti cos dis po ní ve is dos
aci den tes de trân si to com ví ti mas, di re ta ou
in di re ta men te en vol vi dos, em ní vel na ci o nal.

O se na dor jus ti fi ca seu pe di do, ten do em vis ta
o “ele va do nú me ro de aci den tes fa ta is ou com le-
sões cor po ra is gra ves en tre os de no mi na dos mo to-
ci clis tas em ge ral, prin ci pal men te nas vias ur ba nas”.
Con si de ra, ain da, que os arts. 54 e 55 do CTB pre-
vê em a re gu la men ta ção, pelo Con tran, de me di das
de se gu ran ça e pre ven ção de aci den tes e que as le -
sões têm sido ca u sa das pela inob ser vân cia do uso
de equi pa men tos e rou pas de pro te ção cor po ral pre -
vis tos.

II – Aná li se

A pro po si ção obe de ce às nor mas es ta be le ci-
das no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no
art. 218 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
con cer nen tes aos pe di dos de in for ma ção a au to ri da-
des do Po der Exe cu ti vo. Obe de ce, ain da ao dis pos to
no Ato da Mesa do Se na do Fe de ral nº 1, de 2001,
que re gu la men ta a tra mi ta ção dos re que ri men tos de
in for ma ção.

Ade ma is, di ri ge-se, cor re ta men te, ao Mi nis té rio
das Ci da des, con so an te as de ter mi na ções da Me di da
Pro vi só ria nº 103, de 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, que de ter mi na em seu art. 32, X, que fi cam trans -
fe ri das as com pe tên ci as do Mi nis té rio da Jus ti ça, re -
la ti vas ao trân si to, para o Mi nis té rio das Ci da des.

Obser va mos, con tu do, que a pro po si ção em
exa me não se en con tra re di gi da se gun do os pa-
drões es ta be le ci dos para os re que ri men tos de in -
for ma ção do Se na do Fe de ral, o que com pro me te a
cla re za do do cu men to po den do dar mar gem a in -
ter pre ta ções equi vo ca das. É o caso, por exem plo,
da re fe rên cia a MPV nº 103, de 2003, bem como
aos arts. 54 e 55 do CTB, sem ex pli ci tar os ob je ti-
vos de tal nor ma ou tais dis po si ti vos. Além dis so,
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não cita, ex pres sa men te, o § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, que fun da men ta os pe di dos de in -
for ma ção a au to ri da des de ou tro Po der.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela APROVAÇÃO
do Re que ri men to nº 225, de 2003, re co men dan do,
con tu do, a re for mu la ção da sua re da ção, nos ter mos
do se guin te Subs ti tu ti vo:

REQUERIMENTO Nº 225, DE 2003 (SUBSTITUTIVO)

Nos ter mos do art.49, X, e do art. 50, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na dos com os arts. 215, I, 
a e 216, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
re que i ro se jam pres ta das pelo Exmº. Sr. Mi nis tro de
Esta do das Ci da des as se guin tes in for ma ções:

1 – Qu a is as me di das ado ta das pelo
Con se lho Na ci o nal de Trân si to (CONTRAN)
com vis tas a es ta be le cer es pe ci fi ca ções do
ves tuá rio de pro te ção dos con du to res e dos
pas sa ge i ros de mo to ci cle tas, mo to ne tas e
ci clo mo to res — con for me pre vis to nos arts.
54, III, e 55, III, do Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro —, ten do em vis ta que é ele va do o nú -
me ro de aci den tes gra ves en vol ven do mo to-
ci clis tas e que as le sões têm sido ca u sa das
pela inob ser vân cia do uso de equi pa men tos
e rou pas de pro te ção cor po ral?

2 — Da dos es ta tís ti cos dis po ní ve is,
em ní vel na ci o nal, dos aci den tes de trân si to
com ví ti mas di re ta ou in di re ta men te en vol vi-
das com mo to ci cle tas, mo to ne tas e ci clo mo-
to res.

Sala de Re u niões, José Sar ney, Pre si den te _
He ra cli to For tes, Re la tor – Alber to Sil va – Ro meu
Tuma – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 735, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 323, de 2003, para que 
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Edu ca-
ção in for ma ções so bre o nú me ro de
anal fa be tos no Esta do do Ama zo nas.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

O Se na dor Arthur Vir gí lio, com base no § 2º do
art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216, I, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a

esta Mesa o Re que ri men to nº 323, de 2003, no qual
so li ci ta ao se nhor Mi nis tro da Edu ca ção in for ma ções
acer ca do nú me ro de anal fa be tos no Esta do do Ama -
zo nas.

O re que ri men to ba se ia-se, ain da, na con clu são
de es tu do so bre o nú me ro e lo ca li za ção dos anal fa be-
tos do País, mu ni cí pio por mu ni cí pio.

II – Aná li se

Na jus ti fi ca ção que apre sen ta, o au tor da pro po-
si ção lem bra das prer ro ga ti vas de fis ca li za ção e con -
tro le atri bu í das ao Con gres so Na ci o nal pela Cons ti tu-
i ção Fe de ral, em seu art. 49, X. Por fim, afir ma que os
da dos so li ci ta dos per mi ti rão sub si di ar es tu dos acer ca
do anal fa be tis mo jun to à Co mis são de Edu ca ção, ta -
re fa de in ques ti o ná vel re le vân cia.

Ao mes mo tem po, o re que ri men to está de acor -
do com as dis po si ções cons ti tu ci o na is e re gi men ta is
que tra tam de pe di dos de in for ma ções a au to ri da des
do Po der Exe cu ti vo, as sim como cum pre as nor mas
de ad mis si bi li da de es ti pu la das pelo Ato da Mesa nº 1, 
de 2001.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, voto fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 323, de 2003.

Sala de Re u niões, _ José Sar ney, Pre si den te –
He rá cli to For tes,  Re la tor – Alber to Sil va – Ro meu
Tuma – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 736, DE 2003

Da mesa so bre o Re que ri men to de
Infor ma ções nº 342, de 2003, que re quer
ao Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal in-
for ma ções so bre os pla nos e pro je tos
do Go ver no Fe de ral para a Re gião Ama -
zô ni ca.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa do Se na do
Fe de ral o Re que ri men to de Infor ma ções nº 342, de
2003, de au to ria do Se na dor Arthur Vir gí lio.

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Mi nis té-
rio da Inte gra ção Na ci o nal pres te in for ma ções re la ti-
vas aos pla nos e pro je tos do Go ver no Fe de ral para a
Re gião Ama zô ni ca. São so li ci ta das as se guin tes in-
for ma ções:

1. Qual a par ti ci pa ção do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal nos acor dos de co o pe-
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ra ção as si na dos pelo Go ver no com os Esta -
dos da Re gião Nor te, no dia 9 de maio de
2003;

2. Os pro je tos se rão im plan ta dos em
cur to, em mé dio ou eu lon go pra zo?;

3. To tal em re a is, a ser in ves ti do nos
pro je tos;

4. Qu a is são as ca rac te rís ti cas des ses
pro je tos de de sen vol vi men to?

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is que re gem os pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O Re que ri men to nº 342, de 2003, aten de tam -
bém às exi gên ci as dos arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e do Ato da
Mesa nº 1, de 30 de ja ne i ro de 2001.

Ao Se na do Fe de ral são re ser va das atri bu i ções
cons ti tu ci o na is que 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.

As in for ma ções so li ci ta das se si tu am den tro da
com pe tên cia fis ca li za do ra da Casa. Além dis so, en-
ten de mos que o as sun to não en vol ve ma té ria si gi lo-
sa. A so li ci ta ção de in for ma ções so bre os pla nos e
pro je tos do Go ver no Fe de ral para a Re gião Ama zô ni-
ca não se en qua dra no con ce i to de “in for ma ções si gi-
lo sas”, de fi ni do do ca put do art. 8º do Ato da Mesa nº
1, de 2001.

Art. 8º Qu an do abran ger in for ma ção si -
gi lo sa re fe ren te a ope ra ções ati vas e pas si-
vas e ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de que tra ta o art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001, o 
re que ri men to de ve rá ser fun da men ta do, es -
cla re cen do 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 pelo Se -
na do Fe de ral ou ati nen te à com pe tên cia fis -
ca li za do ra da Casa.

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

Assim sen do, se gun do o Re gi men to Inter no, o
re que ri men to deve ser apre ci a do no âm bi to des ta
Co mis são Di re to ra.

III – Voto

Por con si de rar mos que fo ram cum pri das e ob -
ser va das as nor mas pre li mi na res re fe ren tes aos re-
que ri men tos de in for ma ções, opi na mos pela ad mis si-

bi li da de do Re que ri men to nº 342, de 2003, e pelo seu
en ca mi nha men to à au to ri da de com pe ten te.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Alber to Sil va, Re la tor – Ro-
meu Tuma – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 737, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 360, de 2003, que so li-
ci ta in for ma ções so bre li be ra ção de ver-
bas or ça men tá ri as para obras de in-
fra-es tru tu ra.

re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

Apre sen ta do no úl ti mo dia 20 de maio, o Re que-
ri men to nº 360, de 2003, pre ten de que, nos ter mos do 
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 216, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, se jam so li ci ta dos ao Exce len tís si mo Se nhor Mi -
nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão “in for-
ma ções por es cri to acer ca do mon tan te de re cur sos,
até esta data, li be ra dos do vi gen te Orça men to da
União e des ti na dos a obras de in fra-es tru tu ra no País, 
in clu in do, além de ou tras, as alu si vas a con ser va ção
de ro do vi as”.

Jus ti fi ca a pro po si ção, de au to ria do emi nen te
Se na dor Arthur Vir gí lio, o ar gu men to de que, à mín -
gua de in ves ti men tos em sua ma nu ten ção, a ma lha
ro do viá ria fe de ral tem en se ja do ris cos cres cen tes aos 
seus usuá ri os, ra zão por que im por ta ria ob ter, di re ta-
men te do Po der Exe cu ti vo, in for ma ções so bre os in-
ves ti men tos or ça men tá ri os nes se se tor.

Lido na Hora do Expe di en te, o Re que ri men to
em ca u sa veio à Mesa para de ci são.

II – Aná li se

Abri ga dos 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, os Re que ri-
men tos de Infor ma ção têm a tra mi ta ção re gu la men ta-
da pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que es ta be le ce os
re qui si tos para a sua apre sen ta ção e con se qüen te
apro va ção.Nes ses ter mos, a ini ci a ti va sob exa me sa -
tis faz a qua se to das as con di ções im pos tas pelo men -
ci o na do Ato, co li din do ape nas com o exi gi do no § 2º
do art. 1º, no sen ti do de que “as in for ma ções so li ci ta-
das de ve rão ter re la ção es tre i ta e di re ta com o as sun-
to que pro cu ra es cla re cer”. Embo ra a jus ti fi ca ção da
pro pos ta ex pres se cla ra men te que a pre o cu pa ção do
au tor di ri ge-se ao es ta do de con ser va ção das ro do vi-
as fe de ra is, a re da ção do pe di do de in for ma ções ge -
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ne ra li zou-se im pro pri a men te para “obras de in fra-es-
tru tu ra no País”, tema cuja am pli tu de com pro me te ria
a ob je ti vi da de re que ri da pe las nor mas que re gem a
tra mi ta ção da ma té ria.

Essa cir cuns tân cia, con tu do, não nos pa re ce
im pe di ti va do aco lhi men to da pro po si ção, que con si-
de ra mos de no tó ria re le vân cia, cum prin do tão-so-
men te ade quá-la aos con tor nos im pos tos pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Ante o ex pos to, voto pela apro va ção par ci al do
Re que ri men to nº 360, de 2003, com vis tas à so li ci ta-
ção de in for ma ções “acer ca do mon tan te atu a li za do de 
re cur sos li be ra dos do vi gen te Orça men to da União,
des ti na dos a obras de con ser va ção de ro do vi as”.

Sala de Re u niões, _ José Sar ney, Pre si den te –
Alber to Sil va, Re la tor -Ro meu Tuma – Sér gio Zam -
bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 738, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 378, de 2003, me di an-
te o qual são so li ci ta das, ao Mi nis té rio do 
Meio Ambi en te, in for ma ções re la ti vas a
uni da des de con ser va ção am bi en tal si tu-
a das no Esta do de Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 378, de 2003, o
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti so li ci ta que se jam
pres ta das, pela Se nho ra Mi nis tra de Esta do do Meio
Ambi en te, in for ma ções so bre a si tu a ção, até a pre-
sen te data, das uni da des de con ser va ção am bi en tal
exis ten tes no Esta do de Ro ra i ma, iden ti fi can do es sas
uni da des e suas res pec ti vas áre as ter ri to ri a is.

II – Aná li se

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 50, § 2º, fa -
cul ta, às Me sas do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos
De pu ta dos, o en ca mi nha men to de pe di dos de in for-
ma ções a 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.

Essa dis po si ção cons ti tu ci o nal é re gu la men ta-
da pelo art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, o qual es ta be le ce que es ses re que ri men tos
“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”.

A ma té ria é dis ci pli na da, ain da, pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001, o qual de ter mi na, em seu art. 1º,
§ 2º, que “as in for ma ções so li ci ta das de ve rão ter re la-
ção es tre i ta e di re ta com o as sun to que se pro cu ra es -
cla re cer”.

Deve-se res sal tar, por fim, que a so li ci ta ção tem
apo io no art. 49, in ci so X, da Cons ti tu i ção, que in clui,
no âm bi to da com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Na ci o nal, a atri bu i ção de “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, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta”.

As in da ga ções for mu la das no re que ri men to, re -
fe ren tes a uni da des de con ser va ção, re ves tem-se de
na tu re za es pe cí fi ca e tra tam de tema cla ra men te in -
se ri do no âm bi to das atri bu i ções do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te. Além dis so, con for me apon ta do, têm
evi den te res pal do cons ti tu ci o nal e re gi men tal.

III – Voto

À luz do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção do
Re que ri men to nº 378, de 2003.

Sala de Re u niões,  de       de 2003. – José Sar -
ney, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la-
tor – Alber to Sil va – Ro meu Tuma –Sér gio Zam bi a-
si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº  739, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 382, de 2003.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 190, de 
2003, de au to ria do Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, para 
que seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro-Che fe da
Casa Ci vil pe di do de in for ma ções a res pe i to de no tí-
cia de que a área de mar ke ting do Pa lá cio do Pla nal to
es ta ria lan çan do uma nova mar ca para o Go ver no, a
ser es tam pa da obri ga to ri a men te em to das as pe ças
da pro pa gan da ofi ci al.

O pe di do do ilus tre se na dor se re su me a duas
per gun tas:

a) se o lo go ti po de pro pa gan da vai
subs ti tu ir, nas men sa gens, o sím bo lo ofi ci al:
as Armas da Re pú bli ca;

b) se a fra se um país de to dos, Go ver-
no Fe de ral, vai subs ti tu ir o nome ofi ci al do
País: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Mesa, com 
fun da men to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral,
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com bi na do com o art. 216 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
es ta be le ci das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Re que ri men to nº 382, de 2003.

Sala de Re u niões,     . – José Sar ney, Pre si den-
te – He rá cli to For tes, Re la tor – Alber to Sil va, Ro-
meu Tuma, Sér gio Zam bi a si, Pa u lo Paim.

PARECER Nº 740, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 383, de 2003, de au to-
ria do Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, que
re quer in for ma ções ao Mi nis tro dos
Trans por tes, so bre pla nos e/ou pro je tos
para re cu pe ra ção de obras de in fra-es tru-
tu ra, prin ci pal men te ro do vi as.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

O Se na dor Arthur Vir gí lio Neto, com base no art. 
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no, en ca mi nha a esta Mesa o Re que ri-
men to de Infor ma ções nº 383, de 2003, no qual so li ci-
ta o en vio de ques tões ao Mi nis tro dos Trans por tes.

As in for ma ções so li ci ta das di zem res pe i to a:

a) Os pla nos e pro je tos do Mi nis té rio
para a re cu pe ra ção e cons tru ção de obras
de in fra-es tru tu ra de trans por tes no cor ren te
ano;

b) A for ma como se dará a par ce ria
en tre o Go ver no e a ini ci a ti va pri va da vi san-
do a con se cu ção dos pla nos e pro je tos
men ci o na dos no item an te ri or;

c) O mon tan te de re cur sos or ça men tá-
ri os e fi nan ce i ros para o ano cor ren te;

d) As pri o ri da des do Mi nis té rio, di an te
da dis po ni bi li da de fi nan ce i ra do cor ren te
ano;

e) As pers pec ti vas do Mi nis té rio para o 
biê nio 2003/2004.

II – Aná li se

A pro po si ção obe de ce às nor mas cons ti tu ci o na-
is e re gi men ta is con cer nen tes aos pe di dos de in for-
ma ções a au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como 
ao dis pos to no Ato da Mesa do Se na do Fe de ral nº1,
de 2001.

III – Voto

À luz do ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro va-
ção do Re que ri men to nº 383, de 2003.

Sala de Re u niões, 10 de ju nho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor –
Alber to Sil va – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si –
Pa u lo Paim.

PARECER Nº 741 DE 2003

Da Mesa Do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 399, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

Por meio do Re que ri men to nº 399, da ta do de 28
de maio de 2003, o Se na dor José Jor ge pro põe que
se jam so li ci ta das ao Exmº. Sr. Mi nis tro de Esta do dos
Trans por tes as se guin tes in for ma ções, re la ti vas à re -
cu pe ra ção da Pon te Pre si den te Du tra,que in ter li ga as 
ci da des de Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA:

1. mo ti vos para a pa ra li sa ção das
obras;

2. si tu a ção dos re cur sos des ti na dos à
res ta u ra ção da pon te;

3. me di das to ma das para a su pe ra ção
das res tri ções im pos tas ao flu xo de trá fe go;

4. ações emer gen ci a is ado ta das di an te
da si tu a ção cri ti ca em que se en con tra atu -
al men te a pon te, de po is da rup tu ra dos ca -
bos de pro ten são.

O se na dor jus ti fi ca seu pe di do em fun ção da
im por tân cia da a eco no mia da re gião do Vale do
São Fran cis co. Des ta ca que o trá fe go, em tor no de
30 mil ve í cu los por dia, vi nha apre sen tan do res tri-
ções de flu xo, ra zão pela qual fo ram li ci ta das, em
2001, e ini ci a das, em 2002, obras para sua res ta u-
ra ção e alar ga men to. Essas obras, en tre tan to, fo ram
pa ra li sa das em 31 de ja ne i ro de 2003, por in ter rup-
ção na li be ra ção dos re cur sos. Os pro ble mas fo ram
ain da agra va dos com a ação cri mi no sa de vân da los,
que pro vo cou a rup tu ra de ca bos de pro ten são, pon -
do em ris co a es ta bi li da de da es tru tu ra da re fe ri da
obra de arte.
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II – Aná li se

A pro po si ção obe de ce às nor mas es ta be le ci das
no § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, con cer-
nen tes aos pe di dos de in for ma ção a au to ri da des do
Po der Exe cu ti vo.

III – Voto

Di an te do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção do
Re que ri men to nº 399, de 2003.

Sala de Re u niões,    de ju nho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor –
Alber to Sil va – Ro meu Tuma – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 742, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 403,
de 2003.

Re la tor : Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

A Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, com fun da men to nos ar ti gos 216 do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, e do ar ti go 50, § 2º
da Cons ti tu i ção Fe de ral, re quer se jam so li ci ta das ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res,
as se guin tes in for ma ções:

So bre as pro pos tas do Go ver no de
Por tu gal apre sen ta das no âm bi to do Tra ta do
de Ami za de Bra sil-Por tu gal, Sub co mis são
de Assun tos Con su la res e Cir cu la ção de
Pes so as, ten do em vis ta os pro ble mas vi vi-
dos por bra si le i ros em Por tu gal e con si de-
ran do as in for ma ções re la ta das pelo Exce-
len tís si mo Emba i xa dor Por tu guês, Se nhor
Anto nio Ma nu el Fran co, pe ran te a 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 em 29 de maio de 2003.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra fun da men to no art. 50, §
2º, da Cons ti tu i ção, que fa cul ta às Me sas da Câ ma ra
dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral o en ca mi nha-
men to de pe di dos es cri tos de in for ma ção a Mi nis tros
de Esta do ou a 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.

O re que ri men to aten de aos re qui si tos de ad mis-
si bi li da de pre vis tos nos in ci sos I e II do art. 216 do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e nos arts. 1º e 2º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do aci ma ex pos to, so mos pela apro va-
ção Re que ri men to de Infor ma ções nº 403, de 2003.

Sala de Re u niões, 12 de ju nho de 2003. – José
Sar ney,  Pre si den te, Ser gio Zam bi a si, Re la tor,
Alber to Sil va, Ro meu Tuma, Pa u lo Paim.

PARECER Nº 743, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 410, de 2003.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

A Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, com base nos
dis po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is per ti nen-
tes (§ 2º do art. 50 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 _ RISF), e
con si de ran do o Ato da Mesa nº 1, de 2001, re quer
que se jam pres ta das pelo Ban co Na ci o nal de De-
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES), por in -
ter mé dio do Mi nis té rio do De sen vol vi men to Eco nô-
mi co, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as in for ma ções
que re la ci o na.

Inda ga Sua Exce lên cia a res pe i to do fi nan ci a-
men to pres ta do pelo BNDES ao Gru po Rede, quan do
da pri va ti za ção das Cen tra is Elé tri cas do Pará S.A.
(CELPA), para sa ber se o BNDES ofe re ceu as mes -
mas con di ções para os ou tros in te res sa dos.

E, ain da, se a ins ti tu i ção, como res pon sá vel
pelo pro ces so li ci ta tó rio que re sul tou na pri va ti za ção
da Cel pa, par ti ci pou da de fi ni ção do pre ço. Por fim, in -
qui re a res pe i to dos cri té ri os para a ha bi li ta ção dos
par ti ci pan tes do pro ces so li ci ta tó rio e se o ci ta do Gru -
po Rede ti nha a ne ces sá ria di men são em pre sa ri al
para par ti ci par do le i lão.

II – Aná li se

A pro po si ção guar da con so nân cia com os pre -
ce i tos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que dis ci pli nam o
re que ri men to de in for ma ções, à me di da em que re-
quer de uma au to ri da de do Po der Exe cu ti vo, su je i to à
fis ca li za ção do Se na do Fe de ral, in for ma ções a res pe-
i to de ma té ria de sua com pe tên cia.

La bo ra em equí vo co, en tre tan to, quan do di ri ge
o pe di do de in for ma ções ao Ban co Na ci o nal de De -
sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al e não ao Mi nis tro
de Esta do per ti nen te. Con for me a Car ta Mag na, de-
vem pres tar in for ma ções às Ca sas do Con gres so os
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Mi nis tros de Esta do e as au to ri da des di re ta men te su -
bor di na das ao Pre si den te da Re pú bli ca (§ 2º do art.
50, CF).

III – Voto

Em face do ex pos to, o nos so voto é pela apro va-
ção do Re que ri men to nº 410, de 2003, ado ta da a se -
guin te emen da:

EMENDA Nº

Dê-se ao pa rá gra fo in tro du tó rio do Re que ri men-
to nº 410, de 2003, a se guin te re da ção:

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e
con si de ran do o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
re que i ro se jam pres ta das pelo Exce len tís si-
mo Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol-
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, as
se guin tes in for ma ções:

Sala de Re u niões, José Sar ney, Pre si den te,
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor, Alber to Sil va,
Ro meu Tuma, Sér gio Zam bi a si, Pa u lo Paim.

PARECER Nº 744, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 411, de 2003.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

A Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa nos ter mos do §
2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com
o art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e
con si de ran do o ato da Mesa nº1, de 2001, re quer in -
for ma ções, a se rem pres ta das pe las Cen tra is Elé tri-
cas Bra si le i ras S.A. (ELETROBRÁS), por in ter mé dio
do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia.

Sua Exce lên cia men ci o na, en tão, a pro pa la da
com pra, pela ELETROBRÁS, de ações das Cen tra is
Elé tri cas do Pará (CELPA) por um va lor in fe ri or ao de
mer ca do e re quer in for ma ções a esse res pe i to.

Inda ga, igual men te, a res pe i to de even tu al acor -
do en tre a ins ti tu i ção e o Gru po Rede, quan do da pri -
va ti za ção da CELPE e, ain da, em qua is em pre en di-
men tos do Gru po Rede e a Ele tro brás par ti ci pa e qua -
is os cri té ri os ma ne ja dos pela em pre sa para a es co-
lha de par ce ri as nes ses in ves ti men tos.

Con si de ra Sua Exce lên cia que tais ques tões
pre ci sam ser es cla re ci das, para que se dê uma sa tis-

fa ção à so ci e da de bra si le i ra e, prin ci pal men te, à so ci-
e da de pa ra en se.

II – Aná li se

A pro po si ção foi ela bo ra da con for me os di ta mes
cons ti tu ci o na is e re gi men ta is, uma vez que re quer in -
for ma ções con cre tas so bre a ati vi da de de ór gão do
Po der Exe cu ti vo, su je i to à fis ca li za ção do Po der Le-
gis la ti vo, e não faz pe di do de pro vi dên cia nem con sul-
ta ou su ges tão so bre pro pó si to da au to ri da de. Ocor re,
en tre tan to, o des cum pri men to de pre ce i to es sen ci al à 
ma té ria, qual seja, a obri ga ção de di ri gir-se a 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 (§ 2º 
do art. 50, CF). Impõe-se, por essa ra zão, a al te ra ção
do Re que ri men to, de modo a tor ná-lo com pa tí vel com 
o Tex to Cons ti tu ci o nal.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos fa vo rá ve is à apro va-
ção do Re que ri men to, ado ta da a se guin te emen da:

EMENDA Nº

Dê-se, ao pa rá gra fo in tro du tó rio do Re que ri-
men to, a se guin te re da ção:

Nos ter mos do § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 216
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral e
con si de ran do o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
re que i ro que se jam pres ta das pela Exce len-
tís si ma Se nho ra Mi nis tra das Mi nas e Ener -
gia as se guin tes in for ma ções:

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Re la tor – Alber to Sil va – Ro meu Tuma – Sér gio
Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº, 745 DE 2003

Da mesa so bre o Re que ri men to de
Infor ma ções nº 416, de 2003, que re quer,
nos ter mos do ar ti go 216, I, do Re gi men-
to Inter no do Se na do Fe de ral, com bi na do
com o ar ti go 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de
Esta do do Pla ne ja men to, Ges tão e Orça-
men to, in for ma ções so bre li be ra ções de
ver bas or ça men tá ri as para o fo men to às
ex por ta ções bra si le i ras.

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes
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I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção da Mesa do Se na do
Fe de ral o Re que ri men to de Infor ma ções nº 416, de
2003, de au to ria do Se na dor Arthur Vir gi lio.

Pre ten de o re fe ri do re que ri men to que o Exmo.
Se nhor Mi nis tro do Pla ne ja men to, Ges tão e Orça-
men to pres te in for ma ções, por es cri to, acer ca dos va -
lo res a se rem con sig na dos no or ça men to da União
para o pró xi mo biê nio, e des ti na dos ao Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para pro mo ção co mer ci al no ex -
te ri or, com vis tas à ex por ta ção de pro du tos bra si le i-
ros, bem como o mon tan te de re cur sos até esta data
li be ra dos, do vi gen te or ça men to da União para o
mes mo fim.

II – Aná li se

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.

A de li be ra ção do pe di do no âm bi to des ta Co-
mis são Di re to ra re quer que a so li ci ta ção de in for ma-
ções não se en qua dre no con ce i to de “in for ma ções si -
gi lo sas”, de fi ni do do ca put do art. 80 do Ato da Mesa
nº 1, de 2001.

Art. 8º Qu an do abran ger in for ma ção si -
gi lo sa re fe ren te a ope ra ções ati vas e pas si-
vas e ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções
fi nan ce i ras de que tra ta o art. 1º da Lei
Com ple men tar nº 105, de ja ne i ro de 2001, o 
re que ri men to de ve rá ser fun da men ta do, es -
cla re cen do 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 pelo Se -
na do Fe de ral ou ati nen te à com pe tên cia fis -
ca li za do ra da Casa.

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

Enten de mos que o re que ri men to sob exa me
so li ci ta 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.

Assim sen do, se gun do o Re gi men to Inter no, o
re que ri men to deve ser apre ci a do no âm bi to des ta Co -
mis são Di re to ra.

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is que re gem os pe di dos es cri-
tos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

O Re que ri men to nº 416, de 2003, aten de tam -
bém às exi gên ci as dos arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, e do Ato da
Mesa nº 1, de 30 de ja ne i ro de 2001.

III – Voto

Por con si de rar mos que fo ram cum pri das e ob -
ser va das as nor mas pre li mi na res re fe ren tes aos re-
que ri men tos de in for ma ções, opi na mos pela ad mis si-
bi li da de do Re que ri men to nº 416, de 2003, e pelo seu
en ca mi nha men to à au to ri da de com pe ten te.

Sala das Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes, Re la tor –
Alber to Sil va – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si –
Pa u lo Paim.

PARECER Nº 746,DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 417, de 2003.

Re la tor:Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 417, de 
2003, de au to ria da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
para que seja so li ci ta do ao Exce len tís si mo Se nhor
Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio o en -
vio de in for ma ções a res pe i to dos as sen ta men tos
Boa Vis ta e Co lo ra do, lo ca li za dos no Esta do do Mato
Gros so.

A ilus tre re que ren te lis ta al gu mas ca rên ci as dos
re fe ri dos as sen ta men tos e in da ga se o Incra pode re -
sol ver os pro ble mas apon ta dos.

A au to ra ale ga na jus ti fi ca ção que o in tu i to do re -
que ri men to é in for mar as fa mí li as dos tra ba lha do res
ru ra is ali as sen ta das so bre as suas re i vin di ca ções ao
Incra, ten do em vis ta as fre qüen tes que i xas de seus
mo ra do res.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Co mis são
Di re to ra com fun da men to no § 2º do art. 50 da Cons ti-
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tu i ção Fe de ral, com bi na do com os arts. 215, I, a, 216
e 217 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

II – Voto

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -
cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
exi gi das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, ra zão pela
qual ma ni fes ta mo-nos fa vo ra vel men te à sua apro va-
ção.

Sala de Re u niões, _ José Sar ney, Pre si den te –
Alber to Sil va, Re la tor -Ro meu Tuma – Sér gio Zam -
bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 747, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o re que ri men to nº 418, de 2003.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O Se na dor Re gi nal do Du ar te, com base no § 2º
do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216 do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, apre sen ta a esta
Mesa o Re que ri men to nº 418, em que so li ci ta as se -
guin tes in for ma ções ao Mi nis tro da Edu ca ção Cris to-
vam Bu ar que:

1) Qual o nú me ro de bol sas-es co la
des ti na das a cada um dos 184 mu ni cí pi os
do Esta do do Ce a rá?

2) Qual o nú me ro de bol sas que cada
um dos 184 mu ni cí pi os do Esta do do Ce a rá
está de i xan do de re ce ber por ca u sa de in-
for ma ções ca das tra is?

3) Qu a is são as in for ma ções ne ces sá-
ri as para o pre en chi men to das bol sas-es co-
la que, se gun do o Jor nal Fo lha de S. Pa u lo,
es tão de i xan do de ser usa das?

4) Qual o vo lu me de re cur sos des ti na-
dos, men sal men te, a cada um dos 184 mu -
ni cí pi os do Esta do do Ce a rá com o Pro gra-
ma Bol sa-Esco la?

5) Qual o nú me ro de cri an ças be ne fi ci-
a das e o nú me ro de fa mí li as aten di das, com 
o Pro gra ma Bol sa-Esco la em cada um dos
184 mu ni cí pi os do Esta do do Ce a rá?

Em sua jus ti fi ca ção, o Se na dor ale ga que, re-
cen te men te, o Jor nal Fo lha de S. Pa u lo di vul gou ar -
ti go de nun ci an do a exis tên cia de gran de nú me ro de
bol sas-es co la oci o sas no Bra sil.

O Se na dor afir ma que, se uti li za das, es sas bol -
sas po de rão be ne fi ci ar mi lha res de cri an ças e suas
fa mí li as, bem como, es ti mu lar a eco no mia das ci da-
des.

II – Aná li se

O re que ri men to em exa me está de acor do com
as dis po si ções cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que tra -
tam de pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po -
der Exe cu ti vo, as sim como cum pre as nor mas de ad -
mis si bi li da de es ti pu la das pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, voto pela apro va ção do Re -
que ri men to nº 418, de 2003.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Alber to Sil va, Re la tor – Ro-
meu Tuma – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 748, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 420, de 2003, para que 
se jam so li ci ta das ao Mi nis tro da Edu ca-
ção in for ma ções so bre os pro ce di men-
tos re que ri dos para a cri a ção da Uni ver-
si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se
(Ufo es te).

Re la tor: Se na dor He rá cli to For tes

I – Re la tó rio

O Se na dor Le o nel Pa van, com base no § 2º do
art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 216, I, do Re -
gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, en ca mi nha a
esta Mesa o Re que ri men to nº 420, de 2003, no qual
so li ci ta ao se nhor Mi nis tro da Edu ca ção in for ma ções
so bre o pro ces so de cri a ção da Uni ver si da de Fe de ral
do Oes te Ca ta ri nen se, me di an te as se guin tes ques -
tões:

1) Há pro ce di men tos ins ti tu ci o na li za-
dos para pe di do de cri a ção de uni ver si da-
des? Qu a is?

2) O Mi nis té rio da Edu ca ção já re a li-
zou al gum es tu do re fe ren te à cri a ção da
Uni ver si da de Fe de ral do Oes te Ca ta ri nen se
(Ufo es te)?

3) No con tex to das di re tri zes po lí ti cas
es ta be le ci das para as ins ti tu i ções fe de ra is
de en si no su pe ri or, há pre vi são de cri a ção
da Ufo es te?
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II – Aná li se

O re que ri men to em exa me está de acor do com
as dis po si ções cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que tra -
tam de pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po -
der Exe cu ti vo, as sim como cum pre as nor mas de ad -
mis si bi li da de es ti pu la das pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, voto fa vo ra vel men te à
apro va ção do Re que ri men to nº 420, de 2003.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te, – He rá cli to For tes, Re la tor –
Alber to Sil va, – Ro meu Tuma, – Sér gio Zam bi a si, –
Pa u lo Paim.

PARECER Nº 749, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 429, de 2003.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos

I – Re la tó rio

Vem ao exa me da Mesa o Re que ri men to nº 429, 
de 2003, de au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy, que
re quer ao Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
Cel so Amo rim in for ma ções so bre ín te gra das pro pos-
tas apre sen ta das pelo Go ver no bra si le i ro e pelo Go -
ver no dos Esta dos Uni dos no âm bi to do pro ces so de
ne go ci a ção da Alca.

O re que ri men to foi apre sen ta do em 22 de maio
de 2003 e dis tri bu í do ao re la tor sig na tá rio em 10 de
ju nho se guin te.

II – Aná li se

O re que ri men to tem por fun da men to o § 2º do
art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que fa cul ta às Me sas
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral o en -
ca mi nha men to de pe di dos es cri tos de in for ma ção a
Mi nis tros de Esta do.

O pe di do está fun da do na com pe tên cia ex clu si-
va do Con gres so Na ci o nal para a fis ca li za ção e o con -
tro le, di re ta men te, ou por qual quer de suas Ca sas,
dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad mi nis-
tra ção in di re ta, nos ter mos do art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, as sim como, no pla no re gi men tal, está
em con so nân cia com o dis pos to no art. 216 do Re gi-
men to Inter no que, por sua vez, em seu in ci so I, so -
men te ad mi te a es cla re ci men to de qual quer as sun to
sub me ti do à apre ci a ção des ta Casa ou ati nen te a sua 
com pe tên cia fis ca li za do ra.

Por ou tro lado, o re que ri men to tam bém está de
acor do com as dis po si ções do Ato da Mesa nº 1, de
2001, es pe ci al men te com o § 1º do art. 1º, que es ta-
be le ce a ne ces si da de de ele ser “di ri gi do a Mi nis tro
de Esta do ou a ti tu lar de ór gão di re ta men te su bor di-
na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca, ain da que con te-
nha pe di do re la ti vo a ór gão ou en ti da de da ad mi nis-
tra ção pú bli ca in di re ta sob sua su per vi são”.

Ten do em vis ta a na tu re za da ma té ria, não cabe
adu zir de ma is con si de ra ções no âm bi to do pre sen te
pa re cer.

III – Voto

Ante o ex pos to e em face da cons ti tu ci o na li da-
de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do re que ri men to
em exa me, opi na mos pela sua apro va ção, a fim de
que esta Mesa so li ci te ao Mi nis tro das Re la ções Exte -
ri o res as in for ma ções re que ri das.

Sala de Re u niões, – José Sar ney, Pre si den te
–Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor – Alber to Sil-
va – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 750, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 431,
de 2003.

Relator: Se na dor Paulo Paim

I – Re la tó rio

Vem a esta Mesa o Re que ri men to de Infor ma-
ções nº 431, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, di ri gi do á Exce len tís si ma se nho-
ra Mi nis tra de Esta do do Meio Ambi en te.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo ob ter in for-
ma ções acer ca do Acor do fir ma do em 10 de ju nho de
2003, en tre os Go ver nos do Bra sil e da Ale ma nha,
para pro gra mas de pre ser va ção de flo res tas tro pi ca is
da Ama zô nia.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sen ta mos
o pre sen te pa re cer, por de sig na ção da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de li be rar so bre o as sun to.

II – Aná li se

Por meio do re que ri men to em aná li se, o ilus tre
Se na dor re quer in for ma ções con cer nen tes aos va lo-
res a se rem do a dos ao Bra sil para os pro gra mas de
pre ser va ção de flo res tas tro pi ca is da Ama zô nia, à du -
ra ção do Acor do, às áre as da Ama zô nia onde se rão
im ple men ta dos os pro gra mas, e por fim, se o re fe ri do
Acor do pre vê al gu ma con tra par ti da com o go ver no
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bra si le i ro, em caso po si ti vo, qual será esta con tra par-
ti da.

A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:

“Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va
do Con gres so Na ci o nal:

X – 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, in clu í dos os da ad mi nis tra-
ção in di re ta”.

O re que ri men to em aná li se ajus ta-se, pois, ao
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal des ta ca do, bem como ao
dis pos to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
ao Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
431, de 2003.

Sala da Co mis são, 11 de ju lho de 2003.
Se na dor José Sar ney, Pre si den te, Se na dor Pa-

u lo Paim, Re la tor, Alber to Sil va, Ro meu Tuma, Sér -
gio Zam bi a si.

PARECER Nº 751, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 433, de 2003.

Re la tor: Se na dor Sér gio Zam bi a si

I – Re la tó rio

Tra ta-se de exa mi nar o Re que ri men to nº 433, de 
2003, de au to ria da ilus tre Se na do ra Ide li Sa la vat ti,
para que se jam so li ci ta das ao Se nhor Mi nis tro da Jus -
ti ça có pi as dos se guin tes do cu men tos:

a) en vi a do pelo go ver no dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca ao Go ver no bra si le i ro, re fe ren te às in ves ti ga-
ções de re mes sa de dó la res, via con ta CC5, à agên -
cia do Ba nes ta do, si tu a do em Nova York — EUA;

b) pro du zi do pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral,
en de re ça do ao Di re tor-Ge ral do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral, a res pe i to da in ves ti ga ção men ci o na-
da no item an te ri or.

O re fe ri do re que ri men to veio a esta Mesa, com
fun da men to nos ter mos re gi men ta is, con for me ale ga
o au tor.

II – Aná li se

A pro po si ção en con tra-se de acor do com os dis -
po si ti vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os
pe di dos de in for ma ções a au to ri da des do Po der Exe -

cu ti vo, bem como com as nor mas de ad mis si bi li da de
es ta be le ci das pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
do Re que ri men to nº 433, de 2003.

Sala de Re u niões,        . – José Sar ney, Pre si-
den te – Sér gio Zam bi a si, Re la tor – Alber to Sil va –
Ro meu Tuma – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 752, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 435, de 2003, que so li-
ci ta in for ma ções ao Mi nis tro de Esta do
do Tra ba lho e Empre go so bre al te ra ções
no se gu ro-de sem pre go.

Re la tor: Se na dor Alber to Sil va

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 435, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, pre ten de so li ci tar ao Mi nis tro
do Tra ba lho e Empre go in for ma ções so bre al te ra ções
pre vis tas no se gu ro-de sem pre go, bem como nas po lí-
ti cas de em pre go e ren da.

O sig na tá rio de se ja ob ter es sas in for ma ções de
for ma a per mi tir uma me lhor dis cus são so bre o tema
jun to à Co mis são de Assun tos So ci a is.

A ma té ria foi en vi a da para de ci são à Mesa do
Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

Con so an te o art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, a Mesa do Se na do Fe de ral pode en ca mi nhar pe -
di do es cri to de in for ma ção a Mi nis tro de Esta do.

Con for me o art. 216, in ci so I, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, os re que ri men tos de in -
for ma ções 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.

Assim, é to tal men te per ti nen te o re que ri men to
em pa u ta uma vez que cabe ao Se na do apre ci ar os
pro je tos que tra tem dos as sun tos re la ci o na dos aos
te mas tra ba lho e em pre go, o que im pe ra que co nhe-
ça mos to das as in for ma ções que pos sam apro fun dar
o de ba te.

Ade ma is, a pro po si ção aten de os re qui si tos de
ad mis si bi li da de dis pos tos no Ato da Mesa nº 1, de
2001.
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III – Voto

Do ex pos to, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção
do Re que ri men to nº 435, de 2003.

Sala de Re u niões, – José Sar ney, Pre si den te
– Alber to Sil va, Re la tor – Ro meu Tuma – Sér gio
Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 753,DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 436,
de 2003.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Paim

I – Re la tó rio

Vem a esta Mesa o Re que ri men to de Infor ma-
ções nº 436, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio Neto, di ri gi do à Exce len tís si ma se nho-
ra Mi nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gia.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo ob ter in for-
ma ções acer ca das obras de cons tru ção do ga so du to
da Pe tro brás en tre Co a ri e Ma na us.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sen ta mos
o pre sen te pa re cer, por de sig na ção da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de li be rar so bre o as sun to.

II – Aná li se

Por meio do re que ri men to em aná li se, o ilus tre
Se na dor bus ca in for ma ções acer ca das obras de
cons tru ção do ga so du to da Pe tro brás en tre Co a ri e
Ma na us.

A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do 
Con gres so Na ci o nal:

..............................................................
X – 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, in clu í dos os da ad mi nis tra-
ção in di re ta;

O re que ri men to em aná li se ajus ta-se, pois, ao
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal des ta ca do, bem como ao
dis pos to no Art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
ao Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
436, de 2003.

Sala da Co mis são, de de 2003. _ José Sar ney,
Pre si den te – Pa u lo Paim, Re la tor – Alber to Sil va –
Ro meu Tuma – Ser gio Zam bi a si.

PARECER Nº 754, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 455, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 455, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter mos do art. 50, § 2º, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro das
Ci da des, in for ma ções acer ca dos pro je tos de abas te-
ci men to de água e im plan ta ção de re des de es go tos
sa ni tá ri os em ci da des bra si le i ras, bem como se o Bra -
sil ade riu ao pro gra ma da ONU de no mi na do Ano
Inter na ci o nal da Água Doce e se os pro je tos de cor-
rem des se pro gra ma, es pe ci fi can do a mo da li da de de
pro gra ma ção, o to tal de re cur sos a se rem em pre ga-
dos e o nú me ro de ci da des e de do mi cí li os a se rem
aten di dos.

O no bre par la men tar ar gu men ta que a ma té ria
en qua dra-se den tro da com pe tên cia fis ca li za do ra do
Con gres so Na ci o nal, sen do im por tan te que o Se na do
Fe de ral co nhe ça os por me no res da pro gra ma ção des ti-
na da à im plan ta ção de abas te ci men to de água e re des
de sa ne a men to bá si cos nas ci da des bra si le i ras.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 455, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio.

Sala de Re u niões, – José Sar ney, Pre si den te –
Ro meu Tuma, Re la tor – Alber to Sil va – Sér gio
Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 755, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 457, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
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I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 457, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter mos do art. 216, I, do
Re gi men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ao Se nhor
Mi nis tro dos Espor tes, in for ma ções so bre as ca u sas
que le va ram o Go ver no Fe de ral a rom per, uni la te ral-
men te, o con vê nio fir ma do en tre o Mi nis té rio dos
Espor tes e a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ua tu mã, do
Esta do do Ama zo nas, para a cons tru ção de qua dra
de es por tes ane xa à Esco la São Se bas tião, lo ca li za-
da na que le mu ni cí pio.

O pro po nen te jus ti fi ca o Re que ri men to ar gu-
men tan do que a ma té ria en qua dra-se na com pe tên-
cia fis ca li za do ra do Con gres so Na ci o nal, sen do que
no caso em tela, o can ce la men to do con vê nio im pli-
cou em pre ju í zos a uma Pre fe i tu ra per ten cen te à Uni -
da de da Fe de ra ção re pre sen ta da pelo no bre par la-
men tar, sen do que a mes ma, até o pre sen te mo men-
to não re ce beu ne nhu ma co mu ni ca ção ofi ci al a res-
pe i to do can ce la men to do men ci o na do con vê nio.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 457, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gi lio.

Sala de Re u niões,   de       de 2003. – José Sar -
ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Alber to
Sil va – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 756, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 458, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 458, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter mos do art. 216, I, do
Re gi men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ao Se nhor
Se cre tá rio Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, in for ma-
ções com es ta tís ti cas ofi ci a is acer ca do to tal, na po -
pu la ção bra si le i ra, dos cha ma dos ex clu í dos, ou que
não têm aces so a di re i tos so ci a is, ou a qual quer ou -
tros di re i tos ine ren tes à con di ção hu ma na.

Na Jus ti fi ca ti va da pro po si ção em aná li se, o no -
bre pro po nen te ar gu men ta que as in for ma ções so li ci-
ta das ob je ti va ob ter es cla re ci men tos di an te da di vul-
ga ção fre qüen te de es ta tís ti cas que nem sem pre são
re a is, sen do im por tan te que o Se na do Fe de ral ob te-
nha in for ma ções se gu ras so bre a ma té ria.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 458, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, pre si den te – Ro meu Tuma, re la tor – Alber to
Sil va, – Sér gio Zam bi a si, – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 757, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 459, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 459, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter mos do art. 216, I, do
Re gi men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art.
50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta ao Se nhor
Mi nis tro da Sa ú de, in for ma ções so bre as mo da li da-
des de fis ca li za ção e con tro le de me di ca men tos, jun -
to aos la bo ra tó ri os que os pro du zem e nos pon tos de
ven da, bem como, qua is as pro vi dên ci as ado ta das
pe los ór gãos fis ca li za do res do Mi nis té rio, para apu rar
res pon sa bi li da des pe los da nos, in clu si ve mor tes, ca -
u sa dos por me di ca men tos que vi nha sen do pro du zi-
dos e co mer ci a li za dos, apa ren te men te sem um
acom pa nha men to mais ri go ro so e efe ti vo das au to ri-
da des res pon sá ve is pela sa ú de pú bli ca.

Na Jus ti fi ca ti va da pro po si ção em aná li se, o no -
bre pro po nen te ar gu men ta que, den tro das prer ro ga-
ti vas de fis ca li za ção do Se na do Fe de ral, está so li ci-
tan do es cla re ci men tos di an te do far to no ti ciá rio, in clu-
si ve pela te le vi são, de mor tes ca u sa das por me di ca-
men tos que con ti nham dro gas ina de qua das.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
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ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 459, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Alber to
Sil va – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 758, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre o
Re que ri men to de Infor ma ções nº 467, de
2003.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Paim

I – Re la tó rio

Vem a esta Mesa o Re que ri men to de Infor ma ções
nº 467, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor Val dir Ra -
upp, di ri gi do ao Exce len tís si mo se nhor Mi nis tro-Che fe
da Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca.

O Re que ri men to tem como ob je ti vo ob ter in for-
ma ções con cer nen tes aos car gos do Po der Exe cu ti vo
cujo pro vi men to de pen de de apro va ção pré via do
nome dos res pec ti vos ti tu la res pelo Se na do Fe de ral,
na for ma do in ci so III do ar ti go 52 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, nome e data da pos se dos seus atu a is ocu pan-
tes e, no caso da que les que de têm man da to, a du ra-
ção des te e as da tas do seu iní cio e tér mi no para os
seus atu a is ocu pan tes.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sen ta mos o
pre sen te pa re cer, por de sig na ção da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de li be rar so bre o as sun to.

II – Aná li se

Por meio do re que ri men to em aná li se, o ilus tre
Se na dor bus ca in for ma ções con cer nen tes aos car gos
do Po der Exe cu ti vo cujo pro vi men to de pen de de apro -
va ção pré via do nome dos res pec ti vos ti tu la res pelo
Se na do Fe de ral, na for ma do in ci so III do ar ti go 52 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, nome e data da pos se dos seus
atu a is ocu pan tes e, no caso da que les que de têm man -
da to, a du ra ção des te e as da tas do seu iní cio e tér mi-
no para os seus atu a is ocu pan tes.

A Car ta Mag na, em seu art. 49, X, dis põe que:
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
X – 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

O re que ri men to em aná li se ajus ta-se, pois, ao
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal des ta ca do, bem como ao
dis pos to no art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ao 
Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
467, de 2003.

Sala da Co mis são, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Pa u lo Paim, Re la tor – Alber to
Sil va – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si.

PARECER Nº 759, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 468, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 468, de 2003, de au to ria do
Se na dor Arthur Vir gí lio, nos ter mos do art. 216, I, do
Re gi men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no
art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e di an te das in -
for ma ções pou co es cla re ce do ras, ob ti das por in ter-
mé dio do Re que ri men to nº 202, do Se na do Fe de ral,
so li ci ta ao Se nhor Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go,
in for ma ções adi ci o na is so bre a im plan ta ção do Re -
gis tro Ele trô ni co CAGED, des te Mi nis té rio.

Nos ter mos do art. 238, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a pro po si ção não apre sen ta uma 
jus ti fi ca ti va pro pri a men te, mas jus ti fi ca-se pelo fato
das in for ma ções ob ti das an te ri or men te não se rem
su fi ci en tes para es cla re cer de vi da men te a ques tão.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta
in se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres-
so Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1, 
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 468, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Arthur Vir gí lio.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Alber -
to Sil va – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 760, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to de Infor ma ções nº 469,
de 2003.

Re la tor: Se na dor Pa u lo Paim
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I – Re la tó rio

Vem a esta Mesa o Re que ri men to de Infor ma-
ções nº 469, de 2003, de au to ria do no bre Se na dor
Hé lio Cos ta, di ri gi do à Exce len tís si ma se nho ra Mi nis-
tra de Esta do de Mi nas e Ener gia.

O re que ri men to tem como ob je ti vo ob ter in for-
ma ções acer ca das me di das que vêm sen do ado ta-
das pela Pe tro brás e pela Agên cia Na ci o nal de Pe tró-
leo, me di an te a di vul ga ção da pos si bi li da de da ex plo-
ra ção de po ten ci al pe tro lí fe ro da ba cia do rio São
Fran cis co, com pre en den do óleo tipo “Brent” e gás na -
tu ral.

Nos ter mos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e do Ato da Mesa nº 1, de 2001, apre sen ta mos
o pre sen te pa re cer, por de sig na ção da Mesa des ta
Casa, a quem cabe de li be rar so bre o as sun to.

II – Aná li se

Por meio do re que ri men to em aná li se, o ilus tre
Se na dor bus ca in for ma ções acer ca das me di das que
vêm sen do ado ta das pela Pe tro brás e pela Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo, me di an te a di vul ga ção da pos -
si bi li da de da ex plo ra ção de po ten ci al pe tro lí fe ro da
ba cia do rio São Fran cis co, com pre en den do óleo tipo
“Brent” e gás na tu ral.

A Car ta Mag na, em seu Art. 49, X, dis põe que:

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

X – 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

O re que ri men to em aná li se ajus ta-se, pois, ao
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal des ta ca do, bem como ao
dis pos to no Art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e ao
Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

Di an te do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re cer
pela apro va ção do Re que ri men to de Infor ma ções nº
469, de 2003.

Sala da Co mis são, de de 2003. – Se na dor José
Sar ney, Pre si den te – Pa u lo Paim, Re la tor – Alber to
Sil va – Ro meu Tuma – Sér gio Zam bi a si.

PARECER Nº 761, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 480, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 480, de 2003, de au to ria do
Se na dor Du ci o mar Cos ta, nos ter mos do art. 50, § 2º
da Cons ti tu i ção Fe de ral e do art. 216, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so li ci ta ao Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, in for ma ções so bre:

a) qua is as pro vi dên ci as es tão sen do to ma das,
no âm bi to des te quan to à ins ti tu i ção de Gru po de Tra-
ba lho Inter mi nis te ri al, para pro ces so que ex tin gui a
Su pe rin ten dên cia do De sen vol vi men to da Ama zô nia
– SUDAM e cri ou a Agên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia – ADA; e

b) em caso afir ma ti vo, in for mar ain da, se está
pre sen te e as sen te o in ten to go ver na men tal de que
pro pos tas se jam apre sen ta das quan to a re cri a ção da
Su dam.

O no bre pro po nen te ar gu men ta que o De cre to
de 11 de fe ve re i ro de 2003 ins ti tu iu um Gru po de Tra-
ba lho com o in tu i to de pro por me di das para a re cri a-
ção da Su de ne, as sim, en ten de o pro po nen te,
deve-se dar tra ta men to iso nô mi co no que se re fe re à
Su dam.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 480, de 2003, de au to ria do Se na dor Du ci o-
mar Cos ta.

Sala de Re u niões, 10, de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Alber -
to Sil va – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

PARECER Nº 762, DE 2003

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 503, de 2003.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O Re que ri men to nº 503, de 2003, de au to ria da
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, na for ma do art. 216, I,
do Re gi men to Inter no, so li ci ta à Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca, por in ter mé dio do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, in for ma ções so bre a de sis tên cia do
con sór cio for ma do pe las em pre sas Com pa nhia Vale
do Rio Doce, Alcoa, Vo to ran tim, BHP Bil li ton e Cons -
tru to ra Ca mar go Cor rêa, da con ces são da hi dre lé tri-
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ca de San ta Isa bel, lo ca li za da nos Esta dos do Pará e
de To can tins.

A no bre pro po nen te ale ga que a con ces são foi
fe i ta no ano de 2001, e ago ra, dois anos de po is, sem
ma i o res ex pli ca ções, aque le con sór cio de sis tiu da
obra, frus tran do ex pec ta ti vas.

Nos ter mos do art. 238, do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral, a pro po si ção não apre sen ta jus ti-
fi ca ti va.

II – Voto

Con si de ran do que o Re que ri men to em pa u ta in -
se re-se na com pe tên cia fis ca li za do ra do Con gres so
Na ci o nal, con for me dis põe o art. 49, X, da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, es tan do, de acor do com o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e com o Ato da Mesa nº 1,
de 2001, so mos fa vo rá ve is à apro va ção do Re que ri-
men to nº 503, de 2003, de au to ria da no bre Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa.

Sala de Re u niões, 10 de ju lho de 2003. – José
Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Alber-
to Sil va – Sér gio Zam bi a si – Pa u lo Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Os Pro-
je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 386 e 387, de
2003, li dos no Expe di en te, vão à Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos
do art. 376, III, do Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de 
cin co dias úte is para re ce bi men to de emen das, fin do
o qual a re fe ri da Co mis são terá quin ze dias úte is,
pror ro gá ve is por igual pe río do, para opi nar so bre as
pro po si ções.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção o Pa re cer nº 730, de 2003, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con clu in do fa vo-
ra vel men te ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de
2003 (nº 3.206/2000, na Casa de ori gem), que al te ra
ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11 de ju lho de 1984 – Lei
de Exe cu ções Pe na is – para dis por so bre a emis são
anu al de ates ta do de pena a cum prir.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa, em re u nião
re a li za da nes ta data, apro vou os Re que ri men tos nºs
323, 342, 360, 378, 382, 383, 399, 403, 410, 416, 417,
418, 420, 429, 431, 433, 435, 436, 455, 457, 458, 459,
467, 468, 469, 480 e 503, de 2003; in for ma ain da que

apro vou, com emen das, os de nºs 225 e 411, de
2003, to dos de in for ma ções a Mi nis tros de Esta do.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – So bre a
mesa, ofí cio do Sr. Pre si den te, em exer cí cio, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, que
pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 31/03 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

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 123, de 2003, de au to ria
do Se na dor Alo í zio Mer ca dan te, que “Tor na obri ga tó-
ria a iden ti fi ca ção dos ser vi do res dos ór gãos de se gu-
ran ça pú bli ca do Esta do quan do par ti ci pem em ope -
ra ções de con tro le e ma nu ten ção da or dem pú bli ca e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

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 Ga ri bal di Alves Fi-
lho, Pre si den te, em exer cí cio, da Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – 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 123, de
2003, seja apre ci a do pelo Ple ná rio.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 273, DE 2003

Alte ra a Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, que 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, para per mi tir ao em-
pre ga do par ti ci par do ca pi tal da em pre sa
em que tra ba lha, uti li zan do-se do sal do
do re fe ri do Fun do.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so XII do art. 20 da Lei nº 8.036, de

11 de maio de 1990, que “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”, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 20. ........ ........................................

..............................................................
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 de de zem bro de 1976, e em
pro gra ma de par ti ci pa ção no ca pi tal da em -
pre sa em que tra ba lha, per mi ti da a uti li za-
ção má xi ma de 50% (cin qüen ta por 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;  (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

A le gis la ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS), pre vê vá ri as si tu a ções em que pode
ha ver a mo vi men ta ção dos re cur sos da con ta vin cu la-
da. Uma de las diz res pe i to à apli ca ção em ações, por
meio de in ves ti men to em quo tas de Fun dos Mú tu os
de Pri va ti za ção.

Com a pre sen te pro po si ção es ta mos pre ten-
den do am pli ar a pos si bi li da de de uti li za ção do sal do
exis ten te no FGTS do tra ba lha dor, no que im por ta à
apli ca ção em ações, tam bém a pro gra mas de par ti ci-
pa ção dos em pre ga dos no ca pi tal da em pre sa em
que tra ba lham, que são con so li da dos por meio da
ven da de ações.

O ob je ti vo de tais pro gra mas está em es ta be le-
cer um novo com pro mis so en tre em pre sas e em pre-
ga dos. Ofe re cer a es tes par ti ci pa ção no ca pi tal da-
que las, dis po ni bi li zan do ações, é me di da que ob je ti va
o for ta le ci men to dos elos en tre ca pi tal e tra ba lho.
Bus ca-se, des sa ma ne i ra, lan çar ba ses para uma
nova or ga ni za ção do tra ba lho, com a in te gra ção do
tra ba lha dor na vida so ci al da em pre sa.

O novo con ce i to de em pre sa ul tra pas sa os li mi-
tes rí gi dos da an ti ga es tru tu ra pa tro nal e au to ri tá ria
para en con trar um re gi me de co la bo ra ção com os tra -
ba lha do res em que a im por tân cia do fa tor hu ma no
es te ja em pri me i ro pla no.

Nes se con tex to, es ta mos pro pon do nova re da-
ção ao in ci so XII do art 20 da Lei nº 8.036, de 1990, a
fim de am pli ar a pos si bi li da de de mo vi men ta ção da
con ta vin cu la da do FGTS para a com pra de ações,
per mi tin do que seja in ves ti do o pa tri mô nio tam bém
em pro gra mas de par ti ci pa ção no ca pi tal das em pre-
sas.

Sa li en ta mos que o in ves ti men to em ações não
com pro me te os ob je ti vos cen tra is da cons ti tu i ção do

fun do, qua is se jam in de ni za ção em ca sos de de sem-
pre go in vo lun tá rio, apo sen ta do ria ou mor te e ins tru-
men to no âm bi to da po lí ti ca ha bi ta ci o nal (aqui si ção
da casa pró pria), uma vez que es ta mos tra tan do de
um in ves ti men to que re ver te rá em be ne fí cio do pró-
prio tra ba lha dor.

Sen do o FGTS um pa tri mô nio do em pre ga do,
nada mais jus to per mi tir que ele te nha op ções de in -
ves ti men to que lhe pos si bi li tem me lhor ren ta bi li da de.

Essas as ra zões que nos le vam a for mu lar o pre -
sen te pro je to de lei, que sub me te mos à apre ci a ção
dos no bres co le gas in te gran tes des ta Casa, na ex-
pec ta ti va de sua pron ta aco lhi da.

Sala das Ses sões, 10 de Ju lho, de 2003. – Se -
na dor Sér gio Zam bi a si.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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, com pro va da
com pa ga men to dos va lo res de que tra ta o art. 18;

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, 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;

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;
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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 da 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 per ma ne cer 3 (três) anos inin ter-
rup tos, a par tir da vi gên cia des ta lei, sem cré di to de
de pó si tos;

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.

§ 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 rar 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, sé 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-
do 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.

LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976

Dis põe so bre o mer ca do de va lo res
mo bi liá ri os e cria a Co mis são de Va lo res
Mo bi liá ri os.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Das Dis po si ções Ge ra is

 (Á co mis são de as sun tos so ci a is-de ci-
são ter mi na ti va)

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – O pro je-
to lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe-
ten te.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofi cio nº 809/03 – Ga bi ne te do Lí der do PP 

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Te nho a hon ra de in di car a Vos sa Exce lên cia,

pelo Par ti do Pro gres sis ta – PP, o De pu ta do Dr. He le no,
como ti tu lar, e o De pu ta do Edu ar do Cu nha, como su -
plen te, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos,
para in te gra rem a Co mis são Espe ci al Mis ta des ti na da
a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 120, de 11 de ju nho
de 2003, que “Alte ra o art. 16 da Me di da Pro vi só ria nº
2.181-45, de 24 de agos to de 2001, que dis põe so bre
ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te sou ro Na ci o nal e as
en ti da des que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Cor di al men te, – De pu ta do Pe dro Henry, Lí der.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Se rão

fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio nº 085/2003 

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te so li ci tar o des li ga men to

da Se na do ra Serys Slhes sa ren ko da vaga de ti tu lar
do Blo co de Apo io ao Go ver no na Co mis são de
Assun tos So ci a is e in di cá-la como su plen te na re fe ri-
da Co mis são.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.
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Ofí cio nº 086/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te so li ci tar o des li ga men to

da Se na do ra Ide li Sal vat ti da vaga de ti tu lar do Blo co
de Apo io ao Go ver no na 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 PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Ofí cio nº 087/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te so li ci tar o des li ga men to

do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or da vaga de su -
plen te do Blo co de Apo io ao Go ver no na Co mis são
Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, cri a da em aten di men-
to ao Re que ri men to nº 5, de 2003 – CN.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Ofí cio n.º 088/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 9 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te so li ci tar o des li ga men to

do Se na dor Mar ce lo Cri vel la da vaga de su plen te do
Blo co de Apo io ao Go ver no na Co mis são Par la men-
tar Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za-
ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Os ex -
pe di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – SRA.
Pre si den ta, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – SRA.
Pre si den ta, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co-
mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Da mes -
ma for ma, SRA. Pre si den ta, so li ci to a mi nha ins cri ção
em se gun do lu gar para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – SRA.
Pre si den ta, so li ci to a mi nha ins cri ção para uma co-
mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exªs
usa rão da pa la vra in ter ca lan do as suas in ter ven ções
com aque les pro nun ci a men to dos ora do res ins cri tos.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, pri me i-
ra ins cri ta, por até vin te mi nu tos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – SRA. Pre si den ta, SRA. s e Srs. Se na do res,
mais uma vez es ta mos ocu pan do esta tri bu na – o
que, aliás, tem sido fe i to por gran de par te das SRA. s
e Srs. Se na do res –, para tra tar de uma ques tão sé ria,
gra ve, em nos so País, que é a Ama zô nia.

Vim aqui para fa lar da nos sa Une mat, e vou fa -
lar, ra pi da men te, da nos sa Uni ver si da de Esta du al de
Mato Gros so, que está com ple tan do 25 anos, mas,
an tes dis so, que ro ler al guns tre chos de uma men sa-
gem que re ce bi, um re la to do Sr. Síl vio Mal ta Ran gel
Drum mond, jor na lis ta, que es cre veu al gu mas pas sa-
gens so bre uma vi si ta que fez à Ama zô nia.

O Sr. Síl vio per cor reu vá ri os Esta dos, es te ve em 
Ro ra i ma e no Ama zo nas, e o que diz nos as sus ta. Tra -
ta-se de um de po i men to real e ex tre ma men te atu al,
do dia 04 de ju lho. Le rei al guns tre chos do seu de po i-
men to, ip sis lit te ris:

As duas se ma nas em Ma na us fo ram
in te res san tes para co nhe cer um Bra sil um
pou co di fe ren te. Mas, che gan do em Boa
Vis ta, Ro ra i ma, não pude re sis tir a fa zer um
re la to das co i sas que te nho vis to e es cu ta do
por aqui. Con ver sei com al gu mas pes so as,
nes ses três dias, des de en ge nhe i ros [gra du-
a dos e pós-gra du a dos] até pes so as com um 
mí ni mo de ins tru ção.

Aqui não exis tem mu i tos me i os de so-
bre vi vên cia: ou a pes soa é fun ci o ná ria pú bli-
ca, e aqui qua se todo mun do o é, pois em
Boa Vis ta se con cen tram to dos os ór gãos
fe de ra is e es ta du a is de Ro ra i ma, além da
pre fe i tu ra, é cla ro. Se não for fun ci o ná rio pú -
bli co a pes soa tra ba lha no co mér cio lo cal ou 
re ce be aju da de pro gra mas do Go ver no.
Não exis te in dús tria de qual quer tipo.

Pou co mais de 70% do ter ri tó rio ro ra i-
men se é de mar ca do como re ser va in dí ge-
na, por tan to, res tam ape nas 30%, des con-
tan do-se os rios e as ter ras im pro du ti vas
(que são mu i tas), para se cul ti var a ter ra ou
para a lo ca li za ção das pró pri as ci da des.

Na úni ca ro do via que exis te em di re-
ção ao Bra sil (liga Boa Vis ta a Ma na us, cer -
ca de 800 km), exis te um tre cho de apro xi-
ma da men te 200 km (re ser va in dí ge na Wa i-
mi ri Atro a ri) por onde você só pas sa en tre
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6h da ma nhã e 6h da tar de! Nas ou tras 12
ho ras, a ro do via é fe cha da pe los ín di os
(com au to ri za ção da Fu nai “e dos ame ri ca-
nos”).

De ta lhe: você não pas sa, se for bra si-
le i ro, mas o aces so é li vre aos ame ri ca nos,
eu ro pe us e ja po ne ses!

Des ses, 70 % é ter ri tó rio in dí ge na, di-
ria que em 90% dele nin guém en tra sem
uma gran de bu ro cra cia e au to ri za ção.

De ta lhe: ame ri ca nos en tram na hora
que qui se rem!

Ou tro de ta lhe [isso está es cri to pelo
Sr. Síl vio Mal ta Ran gel Drum mond, que con -
si de rei de ex tre ma gra vi da de, por isso es tou
pas san do, nes ta tri bu na, às SRA. s e aos
Srs. Se na do res]: se você não tem au to ri za-
ção da Fu nai mas tem a dos ame ri ca nos,
en tão você pode en trar! A ma i o ria dos ín di-
os fala a lín gua na ti va, além do in glês ou
fran cês, mas a ma i o ria não sabe fa lar o por -
tu guês.

Di zem que é co mum, na en tra da de al -
gu mas re ser vas,[lá onde es ti ve] en con tra-
rem-se has te a das ban de i ras ame ri ca nas ou
in gle sas! É co mum se en con trar por aqui
ame ri ca nos do tipo “nerds”, com cara de
quem não quer nada, que “vi e ram ca çar
bor bo le tas e jo a ni nhas e ca ta lo gá-las” mas,
no fi nal das con tas, pas mem, se você qui ser
mon tar uma em pre sa para ex por tar plan tas
e fru tas tí pi cas como cu pu a çu, açaí
camu-camu etc., me di ci na is, ou com po nen-
tes na tu ra is para fa bri ca ção de re mé di os,
pode se pre pa rar para pa gar ro yal ti es para
em pre sas ja po ne sas e ame ri ca nas que já
pa ten te a ram a ma i o ria dos pro du tos tí pi cos
da Ama zô nia!

Por três ve zes re pe ti a se guin te fra se
após ou vir tais re la tos: “é, os ame ri ca nos
irão aca bar to man do a Ama zô nia” e em to-
das elas ouvi a mes ma res pos ta em pa la-
vras di fe ren tes. Re pro du zo a res pos ta de
uma se nho ra sim ples que ven dia suco e
água numa ro do via pró xi ma de Mu ca jaí:
“irão, não, meu fi lho, tu não sabe mas tudo
aqui já é de les! Eles co man dam tudo! Você
não en tra em lu gar ne nhum por que eles não 
de i xam! Qu an do aca bar essa guer ra aí eles
vi rão para cá e vão fa zer o que fi ze ram no
Ira que, quan do de ter mi na ram uma fa i xa

para os cur dos onde ira ni a no não en tra!
Aqui vai ser a mes ma co i sa.” A dona é bem
in for ma da, não?”[per gun ta ele].

O pior é que, se gun do a ONU, o con-
ce i to de na ção é um con ce i to de so be ra nia
e as áre as de mar ca das têm o nome de na -
ção in dí ge na, o que pode le var os ame ri ca-
nos a ale ga rem que es tão li ber tan do os po -
vos in dí ge nas.

Fi quei sa ben do que os ame ri ca nos es -
tão cons tru in do uma gran de base mi li tar na
Co lôm bia, bem pró xi ma da fron te i ra com o
Bra sil, numa par ce ria com o go ver no co lom-
bi a no, com o pse u do-ob je ti vo de com ba ter o 
nar co trá fi co. Por fa lar em nar co trá fi co, aqui é 
rota de dis tri bu i ção, pois essa “mãe” cha ma-
da Bra sil man tém suas fron te i ras aber tas e
aqui tem es tra das para as Gu i a nas e para a
Ve ne zu e la.

Ne nhu ma ba ga gem de es tran ge i ro é
fis ca li za da, prin ci pal men te se ame ri ca no,
eu ro peu ou ja po nês, “isso pode ca u sar, in-
clu si ve, um in ci den te di plo má ti co!” [Está dito
aqui]. Di zem que têm mu i to co lom bi a no tra fi-
can te vi ran do ve ne zu e la no, pois na Ve ne zu-
e la é mu i to fá cil com prar a ci da da nia ve ne-
zu e la na por cer ca de 200 dó la res.

Per gun to, ino cen te men te, às pes so as
por que os ame ri ca nos que rem tan to pro te-
ger os ín di os, e a res pos ta é ab so lu ta men te
a mes ma: “Por que as ter ras in dí ge nas, além 
das ri que zas ani ma is e ve ge ta is, da abun-
dân cia de água, são ex tre ma men te ri cas em 
ouro (en con tram-se pe pi tas que che gam a
ser pe sa das em qui los), di a man tes, ou tras
pe dras pre ci o sas e mi né ri os e, nas re ser vas
nor te de Ro ra i ma e Ama zo nas, ri cas em pe -
tró leo.”

Pa re ce que as pes so as con tam es sas
co i sas como que num gri to de so cor ro a al -
guém que é do sul, como se eu pu des se di -
zer isso ao Pre si den te ou a al gu ma au to ri-
da de do Sul que vá fa zer al gu ma co i sa. É
um gri to de so cor ro. Saio da qui com a qua -
se cer te za de que, em bre ve, o Bra sil irá di -
mi nu ir de ta ma nho. Um gran de abra ço a to -
dos. Síl vio Mal ta Ran gel Drum mond.”

Fiz ques tão de re gis trar, na tri bu na do nos so
Se na do, os ex cer tos des te do cu men to es cri to por
Síl vio Ran gel Drum mond, por que são mu i tos os Se -
na do res e Se na do ras que cons tan te men te têm dis-
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cu ti do a in te gri da de ter ri to ri al da nos sa Ama zô nia e
a nos sa so be ra nia na ci o nal. E to dos sem pre di ze-
mos: “cor re mos ris cos, es ta mos cor ren do ris cos”.

Além de fa lar mos aqui, cada vez te nho mais
cons ciên cia e cer te za de que pre ci sa mos to mar ati tu-
des con cre tas e rá pi das; do con trá rio, em pou co tem -
po, es ta re mos fa zen do dis cur sos e já não se re mos
mais do nos da Ama zô nia.

A Ama zô nia é nos sa, digo sem pre. Não ad mi to
que di gam que a Ama zô nia é um pa tri mô nio da hu ma-
ni da de! Ela é um pa tri mô nio nos so; a Ama zô nia é
nos sa! To dos po dem res pi rar o ar que ela trans cen de
pelo Pla ne ta afo ra, a pu re za do ar da Ama zô nia. Qu e-
re mos que toda a hu ma ni da de usu frua dos be ne fí ci os
da Ama zô nia, mas que ela seja nos sa e es te ja sob o
nos so con tro le. Te mos de ave ri guar, in clu si ve, a ques -
tão da bi o pi ra ta ria. Não dá mais para ad mi tir isso. Já
se apo de ra ram do cu pu a çu e de tan tos ou tros pro du-
tos da Ama zô nia. Te mos de to mar pro vi dên ci as cé le-
res. Não po de mos mais fi car aqui só re cla man do,
como es tou nes te mo men to. Como Se na do res, como
De pu ta dos, como au to ri da des bra si le i ras, te mos de
to mar pro vi dên ci as e re a li zar ações con cre tas, o que
sig ni fi ca o for ta le ci men to da po pu la ção que lá está,
dan do-se con di ções às nos sas For ças Arma das para
as se gu rar a in te gri da de do nos so ter ri tó rio ama zô ni-
co.

O for ta le ci men to da po pu la ção pas sa por uma
dis cus são sé ria, pela ques tão das ONGs. Te mos
ONGs da me lhor qua li da de, da ma i or se ri e da de e que 
es tão na Ama zô nia, mas há tam bém aque las que im -
pe dem a en tra da de pes so as. Isso acon te ceu co mi go,
como Se na do ra, e não so men te com o se nhor que
me pas sou esse de po i men to hoje. Eu es ta va acom-
pa nha da de dois ge ne ra is e de vá ri os Par la men ta res
quan do nos foi dito que não era pos sí vel nos sa en tra-
da. De po is de mu i ta in sis tên cia, con se gui mos che gar
a um bar ra co onde fun ci o na va a es co la. Nin guém es -
ta va que ren do en trar na oca, pois aí se tra ta de ou tra
dis cus são, pois a casa do in dí ge na tem que ser res -
pe i ta da. No en tan to, em lo ca is pú bli cos, nas ter ras
dos ín di os, na es co la que o ín dio fre qüen ta, é ab so lu-
ta men te inad mis sí vel isso acon te cer.

Então, quan do es ti ver mos aqui dis cu tin do leis
que di zem res pe i to a es sas ques tões, te mos de fi car
mu i to aten tos, por que os ris cos re al men te são imi-
nen tes.

Res tam-nos pou cos mi nu tos. Peço à SRA. Pre -
si den te seja re gis tra do na ín te gra, nos Ana is do Se -
na do, o dis cur so que va mos fa zer ago ra so bre a nos -
sa Une mat – Uni ver si da de do Esta do do Mato Gros -

so, que com ple ta 25 anos de fun da ção, pois vou ler
ape nas al guns ex cer tos.

Uma das mis sões fun da men ta is do Esta do bra -
si le i ro é as se gu rar à Na ção bra si le i ra a edu ca ção for -
mal que do ta rá bra si le i ras e bra si le i ros dos ins tru-
men tos in dis pen sá ve is à sua va lo ri za ção e pro mo ção
so ci al. Se bem que a res pon sa bi li da de di re ta dos
Esta dos fe de ra dos seja a de pro mo ver o en si no mé -
dio, a ma i o ria, sa bi a men te, ex tra po la o seu de ver le -
gal e ofe re ce aos seus ci da dãos es ta be le ci men tos de
en si no de ní vel su pe ri or para a for ma ção pro fis si o nal
dos qua dros de que ne ces si tam para ala van car seu
pró prio de sen vol vi men to.

Sa be mos do es for ço que o Esta do de Mato
Gros so faz – está aqui o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, re -
pre sen tan te do Esta do do Mato Gros so, ao lado des ta
Se na do ra e do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros –,
para que se for ta le ça cada vez mais a ins ti tu i ção Une -
mat – Uni ver si da de Esta du al do Mato Gros so. É uma
uni ver si da de mu i to jo vem, mas que ofe re ce um gran -
de ser vi ço, es pe ci al men te à for ma ção dos re cur sos
hu ma nos para a edu ca ção no nos so Esta do de Mato
Gros so. Lá, só te mos uma uni ver si da de fe de ral e uma 
uni ver si da de es ta du al. É um Esta do de di men sões
con ti nen ta is, o ter ce i ro ma i or Esta do do Bra sil, e te -
mos Mu ni cí pi os dis tan tes da ca pi tal cer ca de 1.500
qui lô me tros. São dis tân ci as mu i to gran des, e es sas
duas uni ver si da des – tan to a fe de ral quan to a es ta du-
al – fa zem um es for ço aci ma das suas pos si bi li da des
para re al men te che gar aos mais lon gín quos rin cões
do nos so Esta do, le van do a pos si bi li da de de for ma-
ção aos pro fis si o na is, em es pe ci al na área da edu ca-
ção, mas não só.

A nos sa uni ver si da de es ta du al vem fun ci o nan-
do des de 1978, SRA. Pre si den te, e ago ra no dia de 20 
de ju lho com ple ta rá 25 anos de sua fun da ção. Daí o
nos so ob je ti vo, ao de i xar este dis cur so re gis tra do nos
Ana is do Se na do, ho me na ge an do a nos sa uni ver si-
da de.

Ela está se di a da no Mu ni cí pio de Cár ce res. Co -
me çou, a par tir de 1990, a sua ex pan são por todo o
Esta do de Mato Gros so. Con ta, hoje, com dez cam pi
e nove Nú cle os de Apo io Pe da gó gi co, o que lhe con -
fe re uma abran gên cia so bre 106 dos 139 Mu ni cí pi os
mato-gros sen ses.

Re al men te, para qual quer um de nós, tal vez não 
seja fá cil ima gi nar que uma uni ver si da de es ta du al
con si ga che gar, em um Esta do com as di men sões
ter ri to ri a is do nos so Esta do de Mato Gros so, a 106
Mu ni cí pi os, ofe re cen do 79 cur sos de gra du a ção.
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Como to das as uni ver si da des, a Une mat tem a
mis são do en si no, da pes qui sa e da ex ten são. Ela
vem fir man do, SRA. Pre si den te, con vê ni os com ou-
tras uni ver si da des con gê ne res, de modo a ofe re cer
cur sos de pós-gra du a ção para nos sa po pu la ção uni -
ver si tá ria, com a Uni camp, o Ino pa, a UFRGS e a
USP. To das es sas são par ce i ras da nos sa Une mat em 
cur sos de pós-gra du a ção.

O for ta le ci men to dos nú cle os de pes qui sa, que
dão a qual quer uni ver si da de o pres tí gio de cen tro de
ex ce lên cia, tem sido uma pre o cu pa ção da alta di re-
ção da Une mat, pelo que ela hoje de sen vol ve 54 pro -
je tos de pes qui sa de pon ta, es tan do in se ri da, tam-
bém, em pro je tos as so ci a dos a ou tras ins ti tu i ções,
como o Pro je to Ge no ma e a im plan ta ção da Uni da de
de Con ser va ção e do Cen tro de Pes qui sa e Bi o di ver-
si da de.

Srªs e Srs. Se na do res, in fe liz men te o meu tem -
po se es coa, mas gos ta ria de di zer ain da que a nos sa
uni ver si da de es ta du al, como toda ins ti tu i ção, nas ceu
da ne ces si da de bá si ca do povo a que ser ve. A Une -
mat está um bi li cal men te li ga da ao pro je to de de sen-
vol vi men to do povo de Mato Gros so e da Re gião Cen -
tro-Oes te, SRA. Pre si den te. Com isso, a nos sa uni -
ver si da de pre ten de, em 2003, ex pan dir em 15% suas
va gas para no vos alu nos de gra du a ção e em 10%
para a pós-gra du a ção.

Ao Re i tor Ka rim e a toda a sua equi pe de di re-
ção da Une mat, aos seus pro fes so res e de ma is ser vi-
do res, mi nhas efu si vas con gra tu la ções pelo trans cur-
so do ju bi leu de pra ta de nos sa uni ver si da de. Aos alu -
nos, a ra zão de ser da nos sa uni ver si da de, meus pa -
ra béns por po de rem di plo mar-se em uma ins ti tu i ção
que per se gue in ces san te men te a meta da ex ce lên cia
em to dos os cam pos do sa ber. Aos de ma is bra si le i-
ros, sa i bam que po dem con tar, em Mato Gros so, com
uma ins ti tu i ção vol ta da para o pro gres so e o en gran-
de ci men to do Bra sil e de toda a nos sa gen te.

Mu i to obri ga da, SRA. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, Srs. e Srs. Se na do res, uma das
mis sões fun da men ta is do Esta do é a de as se gu rar à
Na ção bra si le i ra a edu ca ção for mal que do ta rá bra si-
le i ros e bra si le i ras dos ins tru men tos in dis pen sá ve is à
sua va lo ri za ção e pro mo ção so ci al. Se bem que a res -
pon sa bi li da de di re ta dos Esta dos fe de ra dos seja a de
pro ver o en si no mé dio, a ma i o ria, sa bi a men te, ex tra-
po la seu de ver le gal e ofe re ce aos seus ci da dãos es -
ta be le ci men tos de en si no de ní vel su pe ri or para for -

ma ção pro fis si o nal dos qua dros de que ne ces si tam
para ala van car seu pró prio de sen vol vi men to.

O Esta do do Mato Gros so não foge a essa re -
gra, e, des de 1978, vem fun ci o nan do a Uni ver si da de
do Esta do do Mato Gros so – UNEMAT, cu jos 25 anos
de fun da ção se rão co me mo ra dos no pró xi mo dia 20
de ju lho. É com o ob je ti vo de sa u dar o ju bi leu de pra ta
da UNEMAT que ve nho a esta tri bu na.

Se di a da em Cá ce res, a UNEMAT co me çou, a
par tir de 1990, sua ex pan são por todo o Esta do, con -
tan do, hoje, com dez cam pi e nove Nú cle os de Apo io
Pe da gó gi co, o que lhe con fe re uma abran gên cia so -
bre 106 dos 139 Mu ni cí pi os mato-gros sen ses.

Ofe re cen do 79 cur sos de gra du a ção, a
UNEMAT vol ta-se es sen ci al men te para a qua li fi ca ção
de pro fis si o na is que pos sam co la bo rar para o ple no
de sen vol vi men to do nos so Esta do. A par tir des sa pre -
mis sa, vem in ves tin do for te men te no aper fe i ço a men-
to de seus pró pri os qua dros, en vi an do do cen tes para
a ob ten ção dos gra us de Mes tre e Dou tor em ou tras
ins ti tu i ções de re no me no Bra sil e no ex te ri or. Atu al-
men te são 131 do cen tes afas ta dos, 57 pre pa ran-
do-se para o Mes tra do e 74 para o Dou to ra do.

Ten do em vis ta a mis são de en si no, pes qui sa e
ex ten são que toda uni ver si da de deve de sem pe nhar,
a UNEMAT vem fir man do con vê ni os com ou tras con -
gê ne res de pres tí gio, de modo a ofe re cer cur sos de
pós-gra du a ção para nos sa po pu la ção uni ver si tá ria.
Assim é que a UNICAMP, o INOPA, a UFRGS e a
USP são par ce i ras da UNEMAT em cur sos de
pós-gra du a ção.

O for ta le ci men to dos nú cle os de pes qui sa, que
dão a qual quer uni ver si da de o pres tí gio de cen tro de
ex ce lên cia, tem sido uma pre o cu pa ção da alta di re-
ção da UNEMAT, pelo que ela hoje de sen vol ve 54
pro je tos de pes qui sa de pon ta, es tan do in se ri da, tam -
bém, em pro je tos as so ci a dos a ou tras ins ti tu i ções,
como o pro je to Ge no ma e a im plan ta ção da Uni da de
de Con ser va ção e do Cen tro de Pes qui sa e Bi o di ver-
si da de.

Sen sí vel a ne ces si da des da co mu ni da de onde
atua, a UNEMAT vem fir man do pro to co los de in ten-
ções para atu a ção con jun ta e qua li fi ca ção de pes so al
com ór gãos es ta du a is e fe de ra is, como o IBAMA.

São hoje, Sr. Pre si den te, 10.280 alu nos, 581
ser vi do res de apo io e 725 do cen tes. Des ses, 21 são
dou to res, 188 mes tres e 236 es pe ci a lis tas. Alu nos,
ser vi do res e pro fes so res atu am, es tu dam e en si nam
em seis uni da des aca dê mi cas: o Insti tu to de Lin gua-
gem, o Insti tu to de Ciên ci as Na tu ra is e Tec no ló gi cas,
o Insti tu to de Ciên ci as So ci a is, a Fa cul da de de Di re i-
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to, a Fa cul da de de Edu ca ção e a Fa cul da de de Ciên -
ci as Exa tas.

Srªs e Srs. Se na do res, como toda ins ti tu i ção
nas ci da da ne ces si da de bá si ca do povo a que ser ve,
a UNEMAT está um bi li cal men te li ga da ao pro je to de
de sen vol vi men to do povo do Mato Gros so e da re gião
Cen tro-Oes te. Com isso a uni ver si da de pre ten de, em
2003, ex pan dir em 15% suas va gas para no vos alu -
nos de gra du a ção e em 10% para a pós-gra du a ção.

Dis se mi na da por todo o Esta do, a UNEMAT
ado tou o mo de lo de es pa lhar cul tu ra e for ma ção indo
ao en con tro da po pu la ção, numa vi são de mo crá ti ca
do que seja a atu a ção de uma uni ver si da de.

A tra je tó ria de cres ci men to em ta ma nho e em
qua li da de da UNEMAT deve-se à con ti nu i da de que
suas su ces si vas ad mi nis tra ções têm em pre en di do na 
di re ção de seus des ti nos. O Mag ní fi co Re i tor, Pro fes-
sor Ta i sir Mah mu do Ka rim, tem sido um in can sá vel
de fen sor da Uni ver si da de do Esta do do Mato Gros so
vol ta da para o povo de nos so Esta do e para o fu tu ro
de nos sa re gião.

Ao Re i tor Ka rim e a toda a equi pe de di re ção da
UNEMAT, aos seus pro fes so res e de ma is ser vi do res
mi nhas efu si vas con gra tu la ções pelo trans cur so do
ju bi leu de pra ta de sua Uni ver si da de. Aos alu nos,
meus pa ra béns por po de rem di plo mar-se em uma
ins ti tu i ção que per se gue in ces san te men te a meta da
ex ce lên cia em to dos os cam pos do sa ber. Ao de ma is
bra si le i ros, sa i bam que po dem con tar, em Mato Gros -
so, com uma ins ti tu i ção vol ta da para o pro gres so do
Bra sil e de nos sa gen te.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exª

será aten di da na for ma do Re gi men to.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 

SRA. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exª

tem a pa la vra pela or dem.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 

SRA. Pre si den te, gos ta ria de pe dir a mi nha ins cri ção
pela Li de ran ça do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – V. Exª
terá a pa la vra em se gui da ao Se na dor Hé lio Cos ta.

A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio Cos ta para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos,
nos ter mos do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter -
no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) –

SRA. . Pre si den ta, SRA. s e Srs. Se na do res, on tem
es te ve aqui re u ni do com a Li de ran ça do Go ver no e a
Li de ran ça do Blo co de Apo io ao Go ver no do Pre si-
den te Lula o ilus tre Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro ber to
Ro dri gues, que trou xe os re sul ta dos de seu tra ba lho e 
do Go ver no na área da agri cul tu ra e do agro ne gó cio
bra si le i ros.

A par ti ci pa ção do agro ne gó cio no ano pas sa do
foi de 27% do PIB na ci o nal e 41% das ex por ta ções
bra si le i ras. Além dis so, re pre sen tou 37% dos em pre-
gos ge ra dos no País em 2002, o que cor res pon de a
cer ca de 18 mi lhões de tra ba lha do res no cam po, no -
ta da men te no meu Esta do de Mi nas Ge ra is, que é um 
Esta do es sen ci al men te agrí co la.

O su ces so do se tor não pára por aí. Nos úl ti mos
anos, o Bra sil con so li dou-se como um dos mais im-
por tan tes pro du to res mun di a is de soja, mi lho, le i te,
car ne, la ran ja, aves e su í nos. A pro du ção agrí co la do -
brou na úl ti ma dé ca da, sal tan do de uma sa fra de 57
mi lhões para 115 mi lhões de to ne la das na sa fra
2002/2003, con for me está sen do anun ci a do em so le-
ni da de que acon te ce nes te ins tan te no Pa lá cio do
Pla nal to, com a pre sen ça do nos so Mi nis tro Ro ber to
Ro dri gues, pre si di da pelo Vice-Pre si den te da Re pú-
bli ca e Pre si den te em exer cí cio, José Alen car.

Os pro du to res con quis ta ram esse es pa ço im-
por tan tís si mo para o Bra sil en fren tan do to das as di fi-
cul da des eco nô mi cas co nhe ci das do se tor, como cré -
di to re du zi do, ju ros al tos e sé ri os pro ble mas de es co-
a men to. Mas foi prin ci pal men te gra ças ao alto ní vel
da pes qui sa agro pe cuá ria que o Bra sil che gou a es -
ses res pe i tá ve is pa ta ma res.

A Embra pa, SRA. s e Srs. Se na do res, foi cer ta-
men te o car ro-che fe na im plan ta ção e de sen vol vi-
men to de no vas tec no lo gi as, mas deve-se ci tar aqui
tam bém o tra ba lho es pe ci al e ex cep ci o nal das uni da-
des da Ema ter em to dos os Esta dos.

Va mos ao exem plo do Cen tro-Oes te. Há trin ta
anos, era uma re gião pou co ex plo ra da e gra ças à
pes qui sa, prin ci pal men te da Embra pa, hoje o ce ná rio
mu dou com ple ta men te. Cer ca de 40% dos mais de
160 mi lhões de bo vi nos do Bra sil es tão no Cen-
tro-Oes te, e qua se me ta de da pro du ção de soja, de
mi lho, ar roz e fe i jão está con cen tra da na re gião. Mais
uma vez faço a res sal va da im por tân cia do Triân gu lo
Mi ne i ro no agro ne gó cio bra si le i ro: o Triân gu lo Mi ne i ro
é, por nós to dos, con si de ra do a Ca li fór nia bra si le i ra
por sua alta pro du ti vi da de e o tra ba lho de seu povo.

O sal to na pe cuá ria foi pos sí vel por ca u sa da
evo lu ção do tra ta men to ge né ti co ali a do a tec no lo gi as
de pro ces so de su ple men ta ção ali men tar.
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Mas, Srª Pre si den ta, as pes qui sas da Embra pa
re sul ta ram tam bém numa eco no mia de fer ti li zan tes
de cer ca de R$6 bi lhões, so men te na sa fra de 2003.
Essa eco no mia é re sul ta do de téc ni cas que tor nam
os pro du tos mais re sis ten tes a pra gas e do en ças, o
que é ex tre ma men te be né fi co à sa ú de da po pu la ção,
por con su mi rem pro du tos com ba i xo uso de de fen si-
vos agrí co las. Os exem plos são mu i tos: bi o tec no lo gia,
mo di fi ca ção de plan tas, clo na gem ani mal, en fim, tec -
no lo gi as de pon ta que pou cos pa í ses do mun do têm
dis po ní vel, e nós, no Bra sil, as te mos gra ças às pes -
qui sas de sen vol vi das pela Embra pa, por seus téc ni-
cos, por seus fun ci o ná ri os.

Por tudo isso é inad mis sí vel, SRA. s e Srs. Se na-
do res, que a Embra pa pas se pe las di fi cul da des que
en fren ta no mo men to.

No ano pas sa do, o or ça men to apro va do foi de
R$733 mi lhões, sen do R$164 mi lhões ape nas para
cus te io das pes qui sas. O res tan te é para pa ga men to
de pes so al e en car gos, dí vi das e res tos a pa gar, pois
há tem pos a Embra pa não re ce be o su fi ci en te para
su prir to das as suas ne ces si da des. Di an te des se qua -
dro, a en ti da de já pre vê para este ano mais um dé fi cit.
Nes te se gun do qua dri mes tre, a Embra pa de ve ria re -
ce ber R$85 mi lhões, mas vai re ce ber – se re ce ber –
R$57 mi lhões.

Esse o ape lo que faço, e o nos so Mi nis tro da
Agri cul tu ra adi an tou na re u nião que teve on tem com a 
Li de ran ça do Go ver no o tra ba lho que vem de sen vol-
ven do para re sol ver esta im por tan te ques tão que é a
li be ra ção dos re cur sos des ti na dos à pes qui sa da
Embra pa no Bra sil. Con fi a mos na pa la vra do Mi nis tro.
S. Exª dis se que par te des sa ver ba já foi des con tin-
gen ci a da, ou seja, já vai es tar dis po ní vel para uti li za-
ção pela Embra pa, mas é fun da men tal que isso ocor -
ra o mais de pres sa pos sí vel, pois o Bra sil pre ci sa da
pes qui sa da Embra pa, o agro ne gó cio pre ci sa da
Embra pa, e nós to dos sa be mos da im por tân cia do
agro ne gó cio para a eco no mia na ci o nal. Por essa ra -
zão é que faço esse dis cur so.

Mais uma vez faço uma sa u da ção ao ilus tre Mi -
nis tro Ro ber to Ro dri gues, que, nes te mo men to, anun -
cia a sa fra de 115 mi lhões de to ne la das de grãos no
Pa lá cio do Pla nal to.

Mu i to obri ga do.
A SRA. PRESIDENTE (Iris de Ara ú jo) – Con ce-

do a pa la vra à no bre 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 cin co
mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par-
ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a” do
Re gi men to Inter no.

Logo em se gui da, usa rá da pa la vra o Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Se na do ra, eu 
que ria pe dir para não fa lar nes te mo men to. Eu que ria
que fos sem obe de ci das as ins cri ções, para eu de po is
fa lar pela Li de ran ça.

A SRA. PRESIDENTE (Iris Ara ú jo) – Pas so a
pa la vra ao no bre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – SRA. Pre si den ta, SRA. s e Srs. Se na do res,
com o ad ven to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o
País ten ta afas tar da vida pú bli ca to dos aque les go-
ver nan tes in com pe ten tes, de so nes tos ou in con se-
qüen tes, que ca u sam gra ves da nos ao erá rio pú bli co,
au to ri zan do des pe sas sem do ta ção or ça men tá ria,
ini ci an do obras sem re cur sos para con cluí-las, não
apli can do nos ser vi ços de sa ú de e edu ca ção os ín di-
ces obri ga tó ri os e, so bre tu do, as su min do enor mes e
im pa gá ve is com pro mis sos no úl ti mo ano de ges tão,
in vi a bi li zan do o País.

A lei im põe du ras san ções aos go ver nan tes que
a des cum prem, ra zão pela qual se no tam hoje sa di as
prá ti cas de ges tões ad mi nis tra ti vas e fi nan ce i ras na
gran de ma i o ria dos es ta dos e mu ni cí pi os bra si le i ros.

Entre tan to, nem to dos se cons ci en ti za ram da
ne ces sá ria mo ra li za ção da ges tão pú bli ca. Nem mes -
mo as pe na li da des de pri são ou in ter ven ção ad mi nis-
tra ti va ate mo ri zam os maus ad mi nis tra do res.

Após ler o Pa re cer nº 25/2003, do Tri bu nal de
Con tas do Esta do de Mato Gros so do Sul, con fes so
que fi quei com sé ri as e jus ti fi ca das apre en sões so bre
o res pe i to à Cons ti tu i ção e à Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal pelo Go ver no do meu Esta do.

O pa re cer re la ti vo às con tas do exer cí cio de
2002, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al do Esta do, de 17
de ju nho úl ti mo, faz qua tor ze res sal vas e vin te re co-
men da ções ao Go ver na dor, ali an do des de fron tal
des cum pri men to da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal
até a inob ser vân cia de nor mas cons ti tu ci o na is con sa-
gra das, como a apli ca ção mí ni ma de re cur sos fi nan-
ce i ros nas áre as da sa ú de e da edu ca ção. Ve ja mos
es sas res sal vas do Tri bu nal de Con tas do Esta do de
Mato Gros so do Sul:

· As de mons tra ções con tá be is da pres -
ta ção de con tas do Go ver no não fo ram
apre sen ta das, con for me dis põe o art. 50 da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
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· Não des ta ca, na De mons tra ção das
Va ri a ções Pa tri mo ni a is, a ori gem e o des ti no
dos re cur sos pro ve ni en tes da ali e na ção de
ati vos (art. 50 da Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal).

· Empe nho de des pe sa sem sal do de
do ta ção su fi ci en te para a mes ma (art. 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral).

· Ine fi ciên cia dos con tro les so bre cré di-
tos tri bu tá ri os ma ni fes ta dos no ele va do can -
ce la men to de va lo res ins cri tos em Dí vi da
Ati va (R$63.275.782,88 mi lhões).

 · Apli ca ção de re cur sos em ações e
ser vi ços de sa ú de em per cen tu al in fe ri or ao
pre vis to na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 
23/9/2000.

· Nas des pe sas da MDE, Ma nu ten ção
e De sen vol vi men to do Ensi no, o Esta do in-
clu iu re cur sos da fon te “50”, FIS, no va lor de 
R$31.160.321,64, con tra ri an do os in ci sos II
e IV do art. 71 da Lei nº 3.394, de 1996. 

· O Esta do tam bém in clu iu como des-
pe sas da MDE o ra te io dos cus tos de ar re-
ca da ção, no va lor de R$58.136.959,86, con -
tra ri an do fron tal men te o art. 71 da Lei nº
9.394, de 1996.

· Os Res tos a Pa gar de 2001, no va lor
de R$8.675.022,62, in clu í dos na Ma nu ten-
ção e De sen vol vi men to do Ensi no, per ten-
cem àque le exer cí cio, de ven do ser ex pur ga-
dos do to tal das des pe sas com edu ca ção de 
2002.

 · Pro ce den do-se às ex clu sões, cons-
ta ta-se que o Go ver no es ta du al apli cou na
Ma nu ten ção e De sen vol vi men to do Ensi no a 
im por tân cia de R$314.779.462,10, ou seja,
12,32% a me nor, fi can do, por tan to, aba i xo
do va lor mí ni mo cons ti tu ci o nal men te ins ti tu í-
do.

· Com isso, o Ges tor Esta du al não
cum priu o man da men to cons ti tu ci o nal ex-
pres so no art. 212 da Car ta Mag na e no art.
198 da Cons ti tu i ção Esta du al, ape sar de al -
guns ar ti fí ci os, res tan do para pos te ri or apli -
ca ção, sem pre ju í zo das pe na li da des ca bí-
ve is, a im por tân cia de R$44.251.050,30
(qua ren ta e qua tro mi lhões e du zen tos e
cin qüen ta e um mil e cin qüen ta re a is e trin ta
cen ta vos).

· O Esta do ex tra po lou o li mi te má xi mo
da re la ção en tre o mon tan te da dí vi da con so-

li da da lí qui da e sua re ce i ta cor ren te lí qui da,
que de ve rá ser de duas ve zes até o exer cí-
cio de 2017, 73,3%, con for me dis ci pli nam
os arts. 29 e 30 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000, com bi na dos com o art. 3º da
Re so lu ção nº 40/2001, do Se na do Fe de ral.

· O Esta do tam bém ex tra po lou em 3,9% 
o li mi te má xi mo anu al es ta be le ci do para
amor ti za ção da dí vi da pú bli ca de 11,5%, con -
for me dis põe o in ci so II do art. 7º da Re so lu-
ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral.

· Re co men dou re ver os cri té ri os ado ta-
dos para clas si fi ca ção da re ce i ta do Fun der-
sul, ten do em vis ta que foi de i xa do de com -
pu tar na Re ce i ta Cor ren te Lí qui da, RCL, o
va lor de R$73.984.607,65.

· Man dou ado tar pro vi dên ci as para que 
não se jam in clu í das como des pe sas de sa ú-
de as ra te a das de ou tros ór gãos, pois de-
vem ser con si de ra das ape nas as efe ti va-
men te re a li za das na fun ção sa ú de.

Se não apli cou o mí ni mo na edu ca ção,
tam bém não apli cou o mí ni mo na sa ú de.

· Man dou ado tar pro vi dên ci as para o
cor re to cál cu lo da Re ce i ta Cor ren te Lí qui da,
pois, con for me de mons tra do no re la tó rio, hou -
ve uma di fe ren ça a me nor re gis tra da na Re-
ce i ta Cor ren te Lí qui da de R$187.976.917,00,
sem con si de rar a re ce i ta do Fun der sul de
R$73.984.607,65.

· Hou ve in su fi ciên cia de dis po ni bi li da-
de fi nan ce i ra para pa ga men to dos Res tos a
Pa gar de 2002 na or dem de
R$87.149.758,24. O Ba lan ço Ge ral de 2002
e os re la tó ri os não re gis tram os pa ga men tos
das des pe sas em pe nha das mês a mês, o
que nos im pos si bi li ta afir mar se o mon tan te
de R$87.149.758,24, ins cri to em Res tos a
Pa gar sem a cor res pon den te su fi ciên cia fi-
nan ce i ra, re fe re-se às des pe sas em pe nha-
das no pri me i ro qua dri mes tre de 2002 ou
nos dois úl ti mos qua dri mes tres do exer cí cio.

O Tri bu nal de Con tas deu essa des cul pa di zen-
do que, em ra zão de não es tar re la ta do no Ba lan ço
Ge ral e nos re la tó ri os cor res pon den tes que as des-
pe sas dos Res tos a Pa gar são dos me ses de ja ne i ro
a de zem bro, não po de ria de fi nir se é no pri me i ro
qua dri mes tre ou nos dois úl ti mos qua dri mes tres de
2002, por que, se os res tos a pa gar cor res pon dem
aos dois úl ti mos qua dri mes tres, não po de ri am ja ma-
is de i xar de ser li qui da dos.
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Ape sar dis so tudo, ou seja, da con tu má cia na
prá ti ca de des vi os de con du ta ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i-
ra, ape sar de apli car 12,3% a me nos em edu ca ção e
de não cum prir o man da men to cons ti tu ci o nal na área
de sa ú de, “por una ni mi da de de vo tos, o Tribu nal de
Con tas do Mato Gros so do Sul re sol veu emi tir pa re-
cer pré vio fa vo rá vel à apro va ção das con tas do Go-
ver no do Esta do de Mato Gros so do Sul, re fe ren te ao
exer cí cio de 2002”.

O Tri bu nal de Con tas do Esta do, com essa de ci-
são, per mi tiu que o Go ver no do Esta do con ti nue sua
ad mi nis tra ção sem qual quer re ce io de pu ni ção atu al
ou fu tu ra, seja pelo des cum pri men to da Cons ti tu i ção,
seja pelo des cum pri men to da Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal.

A Assem bléia Le gis la ti va, com toda cer te za,
com base nes se pa re cer, apro va rá as con tas do Exmº 
Sr. Go ver na dor, mes mo por que des fru ta de lar ga ma i-
o ria de apo io na que la Casa.

Para pre ser var a se gu ran ça e a se ri e da de da
ad mi nis tra ção pú bli ca, a Lei nº 10.028/2000 con si de-
ra cri me con tra as fi nan ças pú bli cas, pu ní vel com pe -
nas que va ri am de um a qua tro anos de re clu são, or -
de nar ou au to ri zar a as sun ção de obri ga ção, nos dois
úl ti mos qua dri mes tres do úl ti mo ano de man da to ou
le gis la tu ra, cuja des pe sa não pos sa ser paga no mes -
mo exer cí cio fi nan ce i ro.

Pois bem, no Mato Gros so do Sul, ano pas sa do,
fi ca ram sem pa ga men to R$87 mi lhões, mas, como o
Ba lan ço Ge ral e os re la tó ri os não re gis tram os pa ga-
men tos das des pe sas em pe nha das, mês a mês, o Tri -
bu nal de Con tas ad mi te que não tem ele men tos para
sa ber se tais pen dên ci as re fe rem-se a des pe sas em -
pe nha das no pri me i ro qua dri mes tre ou nos dois úl ti-
mos qua dri mes tres do exer cí cio.

O Esta do usou o Ba lan ço Ge ral para es con der
os seus er ros, se ve ra men te pu ni dos pela lei, na cer te-
za de que o Tri bu nal de Con tas não re ve la ria o pro ce-
di men to ar di lo so.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ju vên-
cio da Fon se ca, gos ta ria de par ti ci par.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ju vên-
cio da Fon se ca, é mu i to opor tu no quan do V. Exª de -
nun cia para a Na ção o des res pe i to à Cons ti tu i ção. Os
20% da edu ca ção é um di re i to an ti go e sa gra do. Fui
Pre fe i to, e todo mun do obe de cia à lei. Essa era a in -
ten ção. Fui Go ver na do do Esta do do Pi a uí, e esse
pre ce i to tam bém era cum pri do. Esta mos per ple xos
com isso. O Go ver na dor é do PT, não é?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sim.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O PT tem a res -
pon sa bi li da de de dar o bom exem plo, prin ci pal men te
no se tor da edu ca ção. É pela edu ca ção que bra si le i-
ros e bra si le i ras têm a opor tu ni da de de ad qui rir li ber-
da de e igual da de. Por tan to, é mu i to opor tu no o pro-
nun ci a men to de V. Exª. Isso é ex tre ma men te gra ve.
Como diz o Pa dre Antô nio Vi e i ra, “o exem plo ar ras ta”.
E o PT está dan do o mau exem plo de não obe de cer a
Cons ti tu i ção, ape sar da sa be do ria dos le gis la do res,
que obri ga ram os Po de res Exe cu ti vos, Mu ni ci pa is,
Esta du a is e Fe de ral, a des ti na rem 20% para a área
da edu ca ção, que é a sal va ção des te País.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Mão San ta, pelo
apar te que en ri que ce o meu dis cur so.

No ano pas sa do, em 2002, ano da re e le i ção do
Go ver na dor, o Go ver no do PT de Mato Gros so do Sul
apli cou 12,3% a me nos em edu ca ção.Fi cou de ven do
R$44 mi lhões à in fân cia e à ju ven tu de. Como se não
bas tas se, can ce lou cré di tos do Esta do no va lor de
R$63.275.000,00 (ses sen ta e três mi lhões e du zen-
tos e se ten ta e cin co mil re a is), con si de ra dos sem jus -
ti fi ca ti va para o Tri bu nal de Con tas do Esta do.

O cál cu lo da re ce i ta cor ren te lí qui da do Esta do
de Mato Gros so do Sul – ad ver te o Tribu nal de Con tas
– tem di fe ren ça de mais de R$260 mi lhões, com pro-
me ten do os pa râ me tros le ga is de dis tri bu i ção des sa
re ce i ta.

Este ano, Srªs e Srs. Se na do res, as au las nas
es co las de Mato Gros so do Sul co me ça ram com 15
dias de atra so, por que fal ta vam car te i ras nas es co las.
So mos um dos pou cos Esta dos que ain da não têm
Pla no Esta du al de Edu ca ção, e 90% das es co las es -
ta du a is não ofe re cem aces so à in for má ti ca. Os pro-
fes so res fi ze ram uma gre ve de 15 dias para de nun ci a-
rem essa si tu a ção: co bra ram qua li da de de en si no e
me lho res sa lá ri os para edu car a ju ven tu de.

Tudo isso é uma afron ta às nos sas leis, mas,
aci ma de tudo, um des res pe i to às fa mí li as mais po-
bres, cu jos fi lhos só têm a es co la pú bli ca como re fe-
rên cia e dela de pen dem para se pre pa rar para ga nhar
a vida.

E há fa tos in te res san tes que vale a pena ci tar
para co nhe ci men to da Casa. No mes mo dia 12 de ju -
nho, em que a Cor te de Con tas apro va va o pa re cer do 
Go ver na dor, a Agên cia Po pu lar de No tí ci as, ór gão ofi -
ci al do Go ver no do Esta do, di vul ga va a se guin te in for-
ma ção, cer ta men te ten tan do agra dar o mes mo Tri bu-
nal de Con tas. Diz a nota:
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(...) Por to Mur ti nho, MS – o Go ver na dor Zeca do 
PT anun ci ou, du ran te a ina u gu ra ção da Esco la José
Bo ni fá cio, a mais an ti ga de Por to Mur ti nho, que no
mês de ju lho vai re to mar a úl ti ma obra pa ra da no
Esta do, a Sede do Tri bu nal de Con tas no Par que dos
Po de res.

Ain da em ju lho, o Go ver na dor Zeca vai anun ci ar
a obra da Sede do Go ver no, com ala ad mi nis tra ti va e
ala re si den ci al.

No tem o pa ra do xo, Srªs e Srs. Se na do res, pois
um Go ver no que não apli ca o mí ni mo cons ti tu ci o nal
em sa ú de e edu ca ção, que can ce la a dí vi da ati va, que 
não paga em dia os ser vi do res, que não qui ta res tos a 
pa gar, anun cia sua meta ime di a ta: cons tru ir a sede do 
Go ver no, in clu si ve com re si dên cia ofi ci al para o Go-
ver na dor e sua fa mí lia.

Srªs e Srs. Se na do res, na mes ma se ma na em
que to ma mos co nhe ci men to de que o Go ver no
sul-mato-gros sen se não in ves te na edu ca ção o mí ni-
mo de ter mi na do pela Cons ti tu i ção, a re vis ta Veja faz
uma sé ria ad ver tên cia so bre a qua li da de do en si no
no Bra sil. Con tri bu em para agra var si tu a ções como
essa, de nun ci a da pela re vis ta, ad mi nis tra ções que
agem ao ar re pio da lei e não apli cam o que de ve ri am
na área so ci al, es pe ci al men te em edu ca ção.

A res pon sa bi li da de fis cal é mais do que um de -
ver fis cal, é uma exi gên cia éti ca, um com pro mis so
com o povo de bem go ver ná-lo e sob as pe nas da lei.
Tan to isso é ver da de, que o art. 34, in ci so VII, alí nea
“e”, da Cons ti tu i ção bra si le i ra, com o ob je ti vo de pro -
te ger a po pu la ção de go ver nan tes re lap sos, pre vê a
in ter ven ção fe de ral no Esta do que não ob ser var a
“apli ca ção do mí ni mo exi gi do da re ce i ta re sul tan te de
im pos tos es ta du a is, com pre en di da a pro ve ni en te de
trans fe rên ci as, na ma nu ten ção e de sen vol vi men to do
en si no e nas ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de”.

Mas, de tudo isso, res tou para nós
sul-mato-gros sen ses uma es pe ran ça, a ame a ça se-
ve ra, po rém, sa lu tar, do Tri bu nal de Con tas, que diz,
no pré-ci ta do pa re cer, o se guin te:

(...) caso o Exe cu ti vo não aco lha es sas re co-
men da ções, como já não tem fe i to em exer cí ci os an -
te ri o res, po de rá en se jar na re je i ção das pró xi mas
con tas, face ao novo le que de exi gên ci as nos úl ti mos
tem pos pela Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e de ma is
nor mas.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil
deve mu i to ao Par ti do dos Tra ba lha do res em ra zão da 
sua luta em fa vor da éti ca, da trans pa rên cia ab so lu ta
na ges tão pú bli ca. A ad mi nis tra ção do meu Esta do,
nas mãos do Go ver na dor Zeca do PT, está na con tra-

mão da his tó ria e da pre ga ção do Par ti do dos Tra ba-
lha do res.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca, a Sra. Iris de Ara ú jo, 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.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) –
Con ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel,
ao Se na dor Jo nas Bor ges.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Srª Pre -
si den te, sem que con te o meu tem po, que ro fa zer
uma cor re ção: meu nome não é Jo nas Bor ges, mas
sim Jo nas Pi nhe i ro.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Per-
doe-me, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora-
dor.) – Mas eu gos ta ria de ser Jo nas Bor ges, que foi 
um gran de Se na dor nes ta Casa e um gran de ami go
nos so.

Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, atu al-
men te, uma das ques tões que com pro me tem mais
se ri a men te as con di ções am bi en ta is é a po lu i ção at -
mos fé ri ca, so bre tu do nos gran des cen tros ur ba nos,
onde, de vi do à de gra da ção do ar que a po pu la ção é
obri ga da a res pi rar nes ses lo ca is den sa men te po vo a-
dos, eles aca bam ten do suas con di ções de ha bi ta bi li-
da de di mi nu í das dras ti ca men te, pois essa po lu i ção
afe ta gra ve men te a sa ú de da po pu la ção e, con se-
qüen te men te, tam bém, as ati vi da des eco nô mi cas da
re gião. É sa bi do que, além das in dús tri as e das ati vi-
da des de ser vi ço, os ve í cu los são os que ocu pam,
logo em se gui da, o lu gar de des ta que como fon tes
emis so ras de po lu en tes at mos fé ri cos, os qua is de te-
ri o ram a qua li da de do ar e ele vam os cus tos so ci a is e
eco nô mi cos des se gra ve pro ces so.

No caso es pe cí fi co dos ve í cu los que uti li zam o
óleo di e sel como com bus tí vel, eles se trans for mam
em gran des emis so res de ma te ri al par ti cu la do, quer
di zer, ma te ri al que se re duz a par tí cu las, das qua is
80% são cons ti tu í das de fu li gem, que é a fu ma ça ne -
gra, com pos ta, prin ci pal men te, de car vão, que é ab -
sor vi da pela po pu la ção jun ta men te com subs tân ci as
tó xi cas ir ri tan tes e can ce rí ge nas. Essa fu li gem, de po-
si ta da nos al véo los, ca u sa da nos à sa ú de de vi do à
sua lon ga per ma nên cia no or ga nis mo. Ou tros po lu en-
tes at mos fé ri cos im por tan tes de ri va dos do óleo di e sel
são o mo nó xi do de car bo no, o ozô nio, o dió xi do de
en xo fre e os óxi dos de ni tro gê nio, que são pro du zi dos
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no pro ces so de com bus tão de com bus tí ve is fós se is,
como é o caso do óleo di e sel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri a ti vi-
da de bra si le i ra já de sen vol veu, com a in tro du ção do
ál co ol como com bus tí vel puro ou como mis tu ra para
ou tros com bus tí ve is e ve í cu los au to mo to res, a so lu-
ção para di mi nu ir a po lu i ção at mos fé ri ca e ain da
como fon te re no vá vel. A ado ção do ál co ol etí li co ani -
dro car bu ran te é, sem dú vi da, en tão, um dos res pon-
sá ve is pela re du ção do ní vel de po lu i ção at mos fé ri ca.

A pró pria adi ção de ál co ol ao óleo di e sel já é viá -
vel e seus efe i tos são po si ti vos na re du ção da po lu i-
ção, ao pro pi ci ar uma di mi nu i ção mé dia do ta ma nho
da ca de ia, res trin gin do a for ma ção do ma te ri al par ti-
cu la do e a oxi ge na ção do com bus tí vel.

Po rém, esse pro ce di men to é par ti cu lar men te
vá li do no caso de mo to res su pe ra li men ta dos, onde a
po tên cia e a ro ta ção são ba i xas. No caso de mo to res
com ou tras ca rac te rís ti cas, como são os uti li za dos em 
ve í cu los mó ve is, tor na-se ne ces sá rio, além de ou tros
pro ce di men tos, a adi ção de um com po nen te de ri va do
de óleo ve ge tal, para que o pro ces so de com bus tão
se ope re com ma i or efe ti vi da de e com um mí ni mo de
po lu i ção.

As pes qui sas de sen vol vi das no Bra sil in di ca ram
a mis tu ra des se com po nen te de ri va do do óleo ve ge-
tal, de no mi na do co mer ci al men te de AEP-102, e que
é tam bém cha ma do “di e sel ver de”. Esse com po nen te
já vem sen do pro du zi do e foi am pla men te tes ta do por
en ti da des de re no me e de com pro va da com pe tên cia
téc ni ca, como a Bosch, a Tec par, do Pa ra ná, o IPT-SP,
o INT-RJ, com o acom pa nha men to do Mi nis té rio de
Ciên cia e Tec no lo gia, uni ver si da des e de ou tras en ti-
da des pú bli cas es ta du a is e mu ni ci pa is.

Srs. Se na do res, com a ado ção des se novo adi ti-
vo, o AEP-102, será pos sí vel mis tu rar o ál co ol adi ti va-
do com, apro xi ma da men te, 10,6% do de ri va do de
óleo de soja ao di e sel de pe tró leo e, as sim, con se guir
que haja uma re du ção anu al de cer ca de 3,2 bi lhões
de li tros de óleo di e sel, o que, por si só, re pre sen ta ria
uma eco no mia de di vi sas da or dem de 320 mi lhões
de dó la res por ano.

Srª Pre si den te, gos ta ria de ocu par mais um mi -
nu to para con clu ir a le i tu ra des te im por tan te do cu-
men to, que é mu i to atu al.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) –
Peço a V. Exª que con clua, Sr. Se na dor.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – No mo -
men to atu al, Srª Pre si den te, já exis tem in dús tri as e,
por tan to, con di ções de ini ci ar a pro du ção des se adi ti-
vo em lar ga es ca la; está-se ape nas aguar dan do a au -

to ri za ção do Go ver no Fe de ral para que seja usa da
nos ve í cu los au to mo to res a mis tu ra do di e sel de pe -
tró leo com o ál co ol adi ti va do com o AEP-102. Com
isso, o Bra sil dará mais um pas so avan te, po si ci o nan-
do-se na li de ran ça mun di al de so lu ções ino va do ras
na área de bi o com bus tí ve is.

Os es tu dos téc ni cos já de mons tra ram não so-
men te a vi a bi li da de da ini ci a ti va no cam po ope ra ci o-
nal, como tam bém a sua vi a bi li da de eco nô mi ca. Se -
gun do es tu dos com pa ra ti vos re a li za dos em ju nho
des te ano, a di fe ren ça en tre o pre ço do óleo di e sel de
pe tró leo e o pre ço es ti ma do do ál co ol ani dro adi ti va do
com o AEP-102, in clu í dos o ICMS e o PIS/Co fins, é
fa vo rá vel ao con su mi dor, não ha ven do, por tan to, im -
pac to fi nan ce i ro de au men to no pre ço fi nal ao con su-
mi dor, ex ce to para o Esta do do Pará, o qual se jus ti fi-
ca por ra zões ge o grá fi cas e lo gís ti cas.

Se gun do ain da os mes mos es tu dos, nos Esta -
dos da re gião Cen tro-Sul onde o com bus tí vel foi ava li-
a do, há uma mar gem de lu cro que fica en tre 18% e
33%, o que de no ta a com pe ti ti vi da de da ado ção do
ál co ol adi ti va do. Nas re giões Nor te e Nor des te, essa
mar gem é me nor, mas che ga ao Esta do mais com pe-
ti ti vo em 14%.

Ain da é vá li do res sal tar que os be ne fí ci os des sa
mis tu ra não se res trin gem sim ples men te aos re fle xos
am bi en ta is ou a even tu a is re du ções de im por ta ção
de pe tró leo e gas to de di vi sas, mas a ser um in cen ti vo
para as re giões de pro du ção agrí co la, di na mi zan-
do-as, bem como a toda a eco no mia bra si le i ra, pe los
re fle xos de cor ren tes des sa ope ra ção. Num se gun do
mo men to, sem dú vi da, po de rá trans for mar-se em fon -
te de di vi sas, haja vis ta que em pre sá ri os de mu i tos
pa í ses, no ta da men te Ja pão, Chi na, Esta dos Uni dos e 
Ale ma nha, mos tram-se in te res sa dos nes sa nova tec -
no lo gia e a sua even tu al im por ta ção.

Srª Pre si den te, ao co men tar esse tema nes te
Ple ná rio, que ro ape lar ao Go ver no Fe de ral a fim de
que ele, por me i os de seus Mi nis té ri os e ór gãos com -
pe ten tes, es for ce-se para que se jam con ce di das as
de vi das au to ri za ções para que as em pre sas bra si le i-
ras pos sam, o mais bre ve pos sí vel, ado tar o com bus-
tí vel de no mi na do MAD-8, com a adi ção do ál co ol ani -
dro adi ti va do com o AEP-102 o nos so “di e sel ver de”
ao óleo di e sel con ven ci o nal, para ga nho do nos so
am bi en te, da nos sa sa ú de e da nos sa eco no mia.

Srª Pre si den te, mu i to obri ga do pela to le rân cia.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Srª

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Tem

V. Exª a pa la vra.
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O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
or dem.) – Srª Pre si den te, peço que me ins cre va para,
na pri me i ra opor tu ni da de, fa lar como Lí der do PDT.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) –
Tem a pa la vra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or -
dem.) – Srª Pre si den te, da mes ma for ma, peço mi nha
ins cri ção para fa lar como Lí der do PMDB.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Srª Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Tem
a pa la vra V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Srª Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção para
fa lar pela Li de ran ça do PFL.

A SRª PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – V.
Exªs se rão aten di dos na for ma re gi men tal. V. Exªs
têm co nhe ci men to de que, de acor do com re so lu ção
da Mesa, es ta mos al ter nan do os ora do res ins cri tos e
as so li ci ta ções de li de ran ça.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Jú lia Ca re pa) – Se -
guin do a or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra, por
vin te mi nu tos, à Se na do ra Iris de Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, agra de ço, do 
fun do do meu co ra ção, ao po li ci al ame ri ca no, cujo
nome in fe liz men te des co nhe ço, que, no dia 3 de maio
des te ano, vi gi a va as ruas da ci da de de Pe ar sall, Te -
xas, Esta dos Uni dos e, em meio a sua ron da, en con-
trou um ho mem de ape nas 23 anos, sujo, se den to, fa -
min to, ves tin do ape nas uma ca mi se ta e uma cu e ca
mo lha das. Tra ta va-se do jo vem Ge or ge Ge ral do de
Assun ção Pin to, da ci da de go i a na de Ja ra guá, que
en tra ra ile gal men te nos Esta dos Uni dos. A apa rên cia
de Ge or ge cha mou a aten ção do po li ci al que, ao per -
ce ber o es ta do las ti má vel em que se en con tra va
aque le moço bra si le i ro, an tes de qual quer pro vi dên-
cia, en ca mi nhou-o para sa ci ar a fome e a sede. A bon -
da de da que le po li ci al era o pri me i ro ges to de hu ma ni-
da de que Ge or ge Ge ral do re ce bia em meio a um pe -
sa de lo que já du ra va se ma nas. Mais do que se ma-
nas, Ge or ge Ge ral do, aos 23 anos, faz par te do gi -
gan tes co con tin gen te de bra si le i ros de sem pre ga dos.
De po is de me ses pro cu ran do tra ba lho, o ra paz foi se -
du zi do pela pu bli ci da de de uma em pre sa pa u lis ta que 

pro me tia tra ba lho nos Esta dos Uni dos. Só que a vi a-
gem de ve ria ser fe i ta pelo Mé xi co.

Cre io que mu i tos dos Srs. Se na do res que aqui
es tão co nhe cem mais ou me nos essa his tó ria, não a
do Ge or ge, mas de ou tros jo vens que tam bém se
aven tu ra ram em bus ca de um ho ri zon te ilu só rio, mas,
na ca be ça de les, me lhor.

A fa mí lia de Ge or ge jun tou os úl ti mos tro ca dos e 
apos tou no so nho do ra paz. E lá se foi ele, le van do
ape nas uma mo chi la e mu i ta fé num fu tu ro que o Bra -
sil, nes te mo men to, é in ca paz de lhe ofe re cer.

No Mé xi co, Ge or ge foi en tre gue aos cha ma dos
“co yo tes”, que nada mais são do que tra fi can tes de
se res hu ma nos, es pe ci a li za dos em atra ves sar ile gal-
men te me xi ca nos e ou tros la ti no-ame ri ca nos para os
Esta dos Uni dos.

Te nho aqui a car ti nha de Ge or ge, es cri ta para a
fa mí lia. Ou ça mos o que ele con ta: “... pas sa mos 5
dias sem co mer e be ber água, dor mi mos no mato, no
chão, sem nada. De no i te, sem co mer e sem be ber, eu 
des ma i ei duas ve zes e um dos pa u lis tas saiu cor ren-
do pro cu ran do água para mim. Qu an do ele che gou
com água, bebi e con se gui dor mir. No ou tro dia, um
co yo te dis se “va mos atra ves sar a fron te i ra hoje.” Fi ca-
mos es con di dos até às três da ma nhã e sa í mos para
a fron te i ra an dan do. Eu des ma i ei de novo e um “co yo-
te” me des per tou com um bo fe tão e dis se que nós não 
ía mos mais be ber água do rio, por que ele ia nos ma -
tar...”

Di an te da ame a ça, e apro ve i tan do um des cu i do
do “co yo te”, Ge or ge e os dois com pa nhe i ros ti ra ram a 
rou pa e se jo ga ram no rio, se gun do a ex pres são dele,
“um rio, se gun do a ex pres são dele, “um rio que nós
nem sa bia qual é.Atra ves sa mos na dan do, que do ou -
tro lado a gen te ia en con trar rou pa e so lu ção...” De po-
is des sa tra ves sia, os jo vens bra si le i ros che ga ram a
mais um lu gar des co nhe ci do, a ci da de ame ri ca na de
Pe ar sall, no Te xas, onde aque le po li ci al de bom co ra-
ção o en con trou, já à be i ra de ou tro des ma io. Ve ja mos
o que ele con ta: “(...) eu dis se que sou do Bra sil e es -
tou mor ren do de fome e sede e aí ele pas sou num su -
per mer ca do e com prou algo para co mer e be ber e de -
po is nos pas sou para a po lí cia de imi gra ção...”

Nada mais na tu ral a pri são de Ge or ge, que, na -
que le mo men to, es ta va até sem do cu men tos. A car ta
que ele es cre veu à fa mí lia é de cor tar o co ra ção, mas
o que mais me dói, Srªs e Srs. Se na do res, Se na dor
Edu ar do Su plicy, que par ti ci pou ati va men te, gra ças a
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Deus, da li ber ta ção de Ge or ge, é ver a imen sa cul pa
de Ge or ge que, ao pe dir so cor ro, pede tam bém per -
dão pelo so fri men to que ima gi na es tar im pon do aos
seus pais e ir mãos.

Ontem, nes te ple ná rio, eu fiz um dis cur so em
que fa lei do meu Par ti do, o PMDB, que nas ceu MDB e 
teve a sua fun da ção em 24 de mar ço de 1966, com re -
gis tro na Jus ti ça Ele i to ral. Era um dos re sul ta dos da
ex tin ção dos Par ti dos im pos ta pelo AI-2 e a ins ta la ção
do bi par ti da ris mo.

De lon ga data co nhe ço o Se na dor Mão San ta, a
quem da rei o apar te nes se ins tan te. Tri lha mos o mes -
mo ca mi nho den tro do MDB, per ten ce mos a uma ge -
ra ção cri a da numa épo ca de re gi me de ex ce ção e fo -
mos for ja dos na luta, apren den do a não nos cur var e
a en fren tar as ba ta lhas, mas não per de mos o di re i to
de sen tir, de nos emo ci o nar e nos in dig nar com si tu a-
ções como essa.

Con ce do a V. Exª, Se na dor Mão San ta, com mu -
i to pra zer, um apar te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Iris
de Ara ú jo, aten ta men te eu e o País ou vía mos V. Exª,
en can ta dos com a sua in te li gên cia. Pri me i ra men te,
quis Deus es tar aqui o ge ne ro so Lí der de São Pa u lo,
Edu ar do Su plicy. Olha, a cul pa não é do Ge or ge, mas
do Go ver no. O Ge or ge sim bo li za mi lhões de bra si le i-
ros de sem pre ga dos e que não vêm pers pec ti va de
em pre go. Essa é a ca u sa e a mis são his tó ri ca do Pre -
si den te Lula, em quem vo ta mos e a quem aju da mos a 
ven cer as ele i ções, está cla ra, está ní ti da: é pro por ci-
o nar em pre go, pois essa é a ma i or do en ça des te País. 
Falo em do en ça por que cada um de nós leva a sua
for ma ção pro fis si o nal para onde vai. Qu al quer pes-
qui sa in di ca que o de sem pre go é a ca u sa, é a eti o lo-
gia. O res tan te é con se qüên cia, como es sas aven tu-
ras e fu gas. O Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio
Lula da Sil va tem que se as sen tar mais no Bra sil, vi a-
jar me nos e ver o fe liz País que não pre ci sa bus car
exem plos na his tó ria de ou tros pa í ses, por que já os
tem. Su plicy, eu nas ci na Era Var gas – que ho mem
tra ba lha dor! Estão ex pos tos dois diá ri os seus: ele tra -
ba lha va de no i te, à tar de, pela ma nhã, no dia 7 de se -
tem bro, no Na tal, e cri ou toda essa es tru tu ra. Na que le
tem po, os pre si den tes dos ou tros pa í ses vi nham ou vir
Ge tú lio Var gas. Frank lin De la no Ro o se velt, que go-
ver nou por três ve zes os nor te-ame ri ca nos e fez o
New Deal, veio apren der com o es ta dis ta. Em se gun-
do lu gar, res sal to a nos sa iden ti da de com o PMDB. As 

asas da sa u da de me le vam ao ano de 1994, quan do
V. Exª foi a en can ta do ra can di da ta à Vice-Pre si den te
da Re pú bli ca na cha pa de Ores tes Qu ér cia. Nós fi ze-
mos os três mais be los co mí ci os da his tó ria do Pi a uí,
be le za essa ga ran ti da pela sua pre sen ça. V. Exª foi,
sem dú vi da ne nhu ma, a pri me i ra mu lher que teve co -
ra gem de avan çar na po lí ti ca bra si le i ra. V. Exª tra duz a 
gran de za e a be le za his tó ri ca do nos so Par ti do, o
PMDB, que não deve ser base no Bra sil, mas luz do
Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va, uma vez que
cons ti tui a me lhor his tó ria e pos sui a mais va ri a da li -
de ran ça, em quan ti da de e qua li da de.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra -
de ço ao no bre Se na dor Mão San ta pelo apar te, le-
van do em con si de ra ção, Se na dor, que, a par dos elo -
gi os que V. Exª di ri ge pes so al men te a mim, pelo que
agra de ço e pos so com pu tar como en tu si as mo do
com pa nhe i ro de Par ti do e de mu i tas lu tas, devo di zer
que V. Exª tem toda ra zão. Te nho da dos mos tran do
que cer ca de dois mi lhões de bra si le i ros vi vem, hoje,
fora do Bra sil. Em mé dia, cem mil pes so as de i xam o
Bra sil to dos os anos. De 1997 até 2003, a quan ti da de
de emi gran tes au men tou 33%. Esses nú me ros fa zem
par te do ba lan ço anu al re a li za do pelo Ita ma raty, com
a co la bo ra ção de mais de cem em ba i xa das.

Con ti nu an do a nar rar o so fri men to do jo vem Ge -
or ge, que cer ta men te deve ser o mes mo de mi lha res
de fa mí li as que de vem es tar se so li da ri zan do com ele
por vi ve rem dra ma igual.

O Bra sil está sen do tão in jus to com a nos sa ju -
ven tu de que Ge or ge, mal su ce di do na sua em pre i ta-
da, en ver go nha-se de ter fe i to uma ten ta ti va para me -
lho rar de vida, pro cu ran do, em ou tras ter ras, o tra ba-
lho que aqui não en con tra.

Digo ao Ge or ge e a to dos es ses jo vens por este
País afo ra: Não, Ge or ge, você não pre ci sa pe dir per -
dão! É o Bra sil que está er ra do, não você. Qu an do
olho para as nos sas ci da des, sem sa ne a men to bá si-
co, ofe re cen do uma edu ca ção de ba i xís si ma qua li da-
de, um aten di men to à sa ú de que é de las ti mar, fico
sem en ten der: se há tan ta co i sa para fa zer, por que
nos fal tam pos tos de tra ba lho?

O caso de Ge or ge, fe liz men te, está re sol vi do.
Re ce bi uma an gus ti a da car ta de seus pais e me em -
pe nhei em lhes de vol ver a con fi an ça no Bra sil, aju-
dan do a re pa tri ar o fi lho que ri do. Eu o fiz, que ro aqui
di zer, com a ines ti má vel aju da do Se na dor Edu ar do
Su plicy. No bre Se na dor, te nho a cer te za e a cons ciên-
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cia de que sem a aju da de V.Exª tal vez eu não ti ves se
con se gui do re sol ver o caso. V. Exª tem mu i to mais
cré di to, mu i to mais co nhe ci men to e mu i to mais his tó-
ria do que esta Se na do ra. Devo tam bém, nes te mo -
men to, Se na dor Edu ar do Su plicy, fa zer um pa rên te se
para exal tar o tra ba lho des te Se na do Fe de ral. Qu an-
do en ca mi nhei a V. Exª a mi nha so li ci ta ção, ime di a ta-
men 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, V. Exª en ca mi nhou o
re que ri men to à Co mis são, onde foi vo ta do por to dos
os Se na do res. Assim, após todo esse trâ mi te, ti ve-
mos for ça para li ber tar e con quis tar – te nho cer te za –
uma vida.

Nós, in te gran tes do Se na do, por di ver sas ve zes,
so mos in jus ti ça dos, por que, lá fora, não se co nhe ce o
ver da de i ro tra ba lho de sen vol vi do por esta Casa. Gos -
ta ria de usar esse pe que no exem plo por ser ele tam -
bém gran di o so.

Agra de ço enor me men te o em pe nho de V. Exª, a
quem con ce do um apar te, com mu i to pra zer.

Em se gui da, con ce de rei um apar te ao no bre
Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra Iris de Ara ú jo, há cer ca de três anos, um jo vem
ra paz saiu de São José dos Cam pos di zen do a sua
mãe que iria para os Esta dos Uni dos, uma vez que de
há mu i to vi nha ten tan do uma opor tu ni da de de tra ba-
lho sem ob ter êxi to. Esse jo vem ha via to ma do co nhe-
ci men to, por in ter mé dio de um anún cio, de que pes -
so as es ta ri am sen do re qui si ta das para um tra ba lho
de co lhe i ta de fru tos, na Fló ri da, para o qual se ins cre-
veu. Po rém, por três ve zes, ha via es ta do no Con su la-
do, ten do o seu vis to sem pre ne ga do. Então, bus cou
uma des sas em pre sas que anun ci a va essa opor tu ni-
da de de tra ba lho, foi para Cam pi nas e, lá, pe gou o
avião para o Mé xi co; do Mé xi co, ten tou em bar car para 
os Esta dos Uni dos. No en tan to, mais uma vez lhe ne -
ga ram o di re i to de vis to. Che gan do ao Mé xi co, o jo-
vem te le fo nou para sua mãe e dis se-lhe que iria ten tar
che gar aos Esta dos Uni dos por via ter res tre. E as sim,
de ca ro na em ca ro na, che gou até a fron te i ra do Mé xi-
co com os Esta dos Uni dos. De lá, te le fo nou ou tra vez
para sua mãe e dis se-lhe que no dia se guin te lhe te le-
fo na ria, já dos Esta dos Uni dos. E re sol veu – como o
Ge or ge Ge ral do Pin to – atra ves sar, a nado, o rio
Gran de, que faz a fron te i ra do Mé xi co com os Esta dos
Uni dos. Ocor re que o jo vem fa le ceu. Não se sabe
bem, por que não se des co briu, até hoje, se foi mor to

por ti ros da guar da da fron te i ra ou se por afo ga men to.
O fato é que ele fa le ceu. À épo ca, re gis trei o fato da
tri bu na do Se na do. Tra ta-se de mais um exem plo de
bra si le i ros – há tam bém pes so as de ou tras na ci o na li-
da des, como ele diz na sua car ta, co lom bi a nos, me xi-
ca nos, por to-ri que nhos e as sim por di an te – que têm
ten tan do atra ves sar a fron te i ra. Re cen te men te, Se na-
do ra Iris de Ara ú jo, há cer ca de um mês, foi sus ta do
um vôo com 240 bra si le i ros com des ti no ao nos so
País, ten do em vis ta as con di ções ina de qua das, a in -
frin gên cia aos di re i tos hu ma nos, que ca rac te ri za va
esse vôo, bra si le i ros que tam bém ha vi am ten ta do
atra ves sar a fron te i ra e fo ram de ti dos. Ontem, a
Emba i xa do ra Don na Hri nak nos re ce beu com res pe i-
to e aten ção. Inclu si ve, nes se caso, o fun ci o ná rio Jú lio
e a Emba i xa do ra to ma ram as pro vi dên ci as e nos in -
for ma ram que Ge or ge, des de que re co nhe ça a ten ta-
ti va de en trar ile gal men te nos Esta dos Uni dos, ex-
pres se de se jo de re tor nar, e a sua fa mí lia pro vi den cie
a pas sa gem, po de rá vol tar. Fe liz men te, esse caso
será so lu ci o na do. Mas, em diá lo go que tive on tem
com o fun ci o ná rio Jú lio, res pon sá vel pelo se tor de
imi gra ção – e que está sem pre ten tan do re sol ver
esse pro ble ma –, pro cu rei trans mi tir a ele e à Emba i-
xa do ra, en tu si as ta da Área de Li vre Co mér cio da
Amé ri ca, a ne ces si da de de, em bre ve, não ha ver mais 
esse tipo de tra ba lho de sen vol vi do por aque le fun ci o-
ná rio da imi gra ção, o Sr. Jú lio. Que pos sa ha ver, de
fato, ma i or li ber da de de lo co mo ção en tre ci da dãos do
Bra sil, do Pa ra guai, do Uru guai, do Chi le, da Bo lí via,
do Mé xi co, dos nor te-ame ri ca nos, dos ca na den ses,
en fim, do Alas ca à Pa ta gô nia, que os se res hu ma nos
pos sam es co lher onde vi ver, es tu dar e tra ba lhar; fa -
zer as Amé ri cas. Isto, na ver da de, Se na do ra Iris de
Ara ú jo, é con sis ten te, sim, com ma i o res opor tu ni da-
des de tra ba lho para to dos. Na me di da em que, um
dia, ti ver mos a in te gra ção de fato das Amé ri cas, não
ape nas do pon to de vis ta do ca pi tal, dos bens e ser vi-
ços, mas, so bre tu do, dos se res hu ma nos, com di re i-
tos so ci a is mais ho mo gê ne os, com di re i to de to dos
par ti lha rem da ri que za das na ções e do Con ti nen te,
aí, sim, não te re mos mais epi só di os tris tes como os
de Ge or ge Ge ral do Pin to. Meus cum pri men tos a V.
Exª que, aten den do ao an se io da fa mí lia go i a na, a de
Ge or ge Ge ral do Pin to, teve o aco lhi men to de to dos os 
Se na do res da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, um ple i to mais do que jus to da que la
fa mí lia. Pa ra béns!
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A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor. Qu e ro dar o meu tes te mu-
nho, na pre sen ça de V. Exª, de que lá na Emba i xa da V. 
Exª usou es sas pa la vras para es cla re cer uma si tu a-
ção vi vi da não só pelo Bra sil, mas por ou tros pa í ses
tam bém.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor Ney Su -
as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor, como o tem po de V. Exª já se exa u riu, se rei ex -
tre ma men te rá pi do. É uma pena que um país que, até
ou tro dia, re ce bia mi lha res, mi lhões de imi gran tes,
que era um pa ra í so, hoje, pelo de sen ga no, pelo de sa-
pon ta men to, pas se a ser um for ne ce dor de ju ven tu de
para cons tru ir a gran de za de ou tras na ções. É uma
pena! V. Exª está co ber ta de ra zão. Qu an tos mi lhões
de bons cé re bros e de jo vens não per de mos pelo de -
sa len to do de sem pre go e pelo de sa pon ta men to de
ver o seu País sem as pers pec ti vas de tra ba lho que
ou tros pa í ses ofe re cem?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor Ney Su as su na o apar te.

Peço à Mesa a trans cri ção do meu dis cur so na
ín te gra, e en cer ra rei em cum pri men to à ad ver tên cia
da Mesa, após bre ve con clu são.

A con clu são de tudo isso é que a mi sé ria de
nos sos jo vens cri ou um novo ni cho de lu cro para os
ines cru pu lo sos. Há toda uma or ga ni za ção cri mi no sa
de agên ci as de vi a gens, do le i ros, gui as. São ca ça do-
res de jo vens de sem pre ga dos que ex plo ram a de ses-
pe ran ça dos ci da dãos bra si le i ros.

É hora, Srªs e Srs. Se na do res, já pas sa da hora
de li ber tar os bra si le i ros da pri são da mi sé ria.

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

SEGUE CONCLUSÃO DO DISCURSO
DA SRA. SENADORA IRIS DE ARAÚJO.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – (...)
O caso de Ge or ge, fe liz men te, está re sol vi do. Re ce bi
uma an gus ti a da car ta de seus pais e me em pe nhei
em lhes de vol ver a con fi an ça no Bra sil, aju dan do a re -
pa tri ar o fi lho que ri do. O que fiz com a ines ti má vel aju -
da do no bre se na dor Edu ar do Su plicy, e de to dos os
in te gran tes da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, por
ele pre si di da. Ontem, fo mos re ce bi dos pela Emba i xa-
do ra dos Esta dos Uni dos, Don na Hri nak, que, pron ta-

men te, se co mu ni cou com as au to ri da des do seu país 
e nos ga ran tiu a li ber ta ção do ra paz.

Se o pro ble ma fos se ape nas o de Ge or ge, le-
van ta ria as mãos para o céu, em agra de ci men to. Mas, 
in fe liz men te, as sim como Ge or ge, de ze nas de mi lha-
res de jo vens bra si le i ros es tão se aven tu ran do, sem
len ço nem do cu men to, por ter ras es tra nhas, à pro cu-
ra do tra ba lho que pos sa lhes ga ran tir uma vida dig na.
Eles es tão nos Esta dos Uni dos, no Ja pão, na Aus trá-
lia, em vá ri os pa í ses da Eu ro pa. Mu i tos são aco lhi dos
em ca sas de ami gos, di vi din do cama, pas san do ne -
ces si da des. Ou tros va gam pe las ruas do des ter ro e
aca bam nas pri sões. Há os que se en tre gam aos
agen ci a do res de tra ba lho ile gal, vi ven do nas pi o res
con di ções, sem di re i to até ao pas sa por te.

Sa be mos da nos sa tris te con di ção de ex por ta-
do res de jo vens, mu lhe res e ho mens, can di da tos a
em pre gos na Eu ro pa e que, lá che gan do, são obri ga-
dos a se pros ti tu ir.Há pou co mais de um mês, o jor nal
“O Glo bo” fez uma sé rie de re por ta gens mos tran do a
ex plo ra ção de cra ques ado les cen tes, obri ga dos a as -
si nar con tra tos le o ni nos, em bus ca do so nho de ven -
cer no es por te, no ex te ri or.

A con clu são de tudo isso é que a mi sé ria de
nos sos jo vens cri ou um novo ni cho de lu cro para os
ines cru pu lo sos. Há toda uma or ga ni za ção cri mi no sa
de agên ci as de vi a gens, do le i ros, gui as. São ca ça do-
res de jo vens de sem pre ga dos que se ex plo ram a de -
ses pe ran ça dos ci da dãos bra si le i ros.

E aqui, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu 
me per gun to: onde está a po lí cia que não pren de es -
tes cri mi no sos? Como po dem eles, im pu ne men te,
pu bli car anún ci os em jor na is, co mer ci a li zar pas sa-
gens, or ga ni zar ver da de i ras ar cas de Noé de bra si le i-
ros co ra jo sos, que ar ris cam a pró pria vida em bus ca
de tra ba lho? Até quan do va mos de i xar que es tes mal -
fe i to res se mas ca rem de em pre sá ri os?

A trá gi ca con clu são a que che go, Srªs e Srs. Se -
na do res, é que, nos pró xi mos dias, Ge or ge Ge ral do
de Assun ção Pin to, sa i rá de uma cela da Frio De ten ti-
on, em Pe ar sall, Te xas, onde foi pre so por es tar ile gal-
men te no país. E re tor na rá para o Bra sil, este gi gan-
tes co cár ce re dos so nhos da nos sa ju ven tu de.

É hora, Srªs e Srs. Se na do res, já pas sa da hora
de li ber tar os bra si le i ros da pri são da mi sé ria.

Mu i to obri ga da.
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Du ran te o dis cur so da Sra. Iris de Ara-
ú jo, 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 pelo Sr. Pa -
pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – A Mesa
in for ma, no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo, que o dis cur-
so de V. Exª será pu bli ca do na ín te gra.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois
não, Se na dor.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES. Pela
or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para
fa lar pela Li de ran ça do PPS.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – O pe di-
do de V. Exª será aten di do. Infor mo a V. Exª que es ta-
mos in ter ca lan do pro nun ci a men tos de uma Li de ran-
ça com um ora dor ins cri to e co mu ni ca ções ina diá ve is.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Pois
não, Se na do ra.

A SRA. IDELI SALVATI (Blo co/PT – SC) – Peço
a mi nha ins cri ção para fa lar, como Lí der, pelo Blo co
de Apo io.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª fa -
la rá como Lí der, pelo Blo co de Apo io, no mo men to
opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor Jef fer son Pé res, como 
Lí der do PDT, 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, Srªs e
Srs. Se na do res, na se qüên cia do meu pro nun ci a men-
to de on tem des ta tri bu na, so fri uma agres são de for -
ma oblí qua, na me di da em que fui con tes ta do de for -
ma in sul tu o sa. Fui ro tu la do, de po is de ter cri ti ca do os
mé to dos do MST, de ini mi go da re for ma agrá ria e de -
fen sor do la ti fún dio.

Sr. Pre si den te, esta é a for ma mais pri má ria e in -
te lec tu al men te me nos ho nes ta de se tra var uma dis -
cus são: a ten ta ti va de des qua li fi ca ção do opo nen te.
Não se con tes tam os seus ar gu men tos, sim ples men-
te se co lo ca um ró tu lo para des qua li fi cá-lo e, des sa

for ma, ten tar ga nhar a dis cus são que não se ga nhou
à base da ar gu men ta ção.

Na mi nha ju ven tu de, já fui as sim, Sr. Pre si den te.
Já so fri da do en ça in fan til do es quer dis mo – a de fi ni-
ção não é mi nha, mas de Vla di mir Ilitch Lê nin, que as -
sim cu nhou seus ex tre mis tas. Qu an do eu des fral da va
a ban de i ra do so ci a lis mo e não ti nha ar gu men tos con -
tra pes so as que se opu nham a mim, ime di a ta men te
eu as ro tu la va, co lo ca va-lhes na tes ta o ró tu lo de ser -
vi çal da bur gue sia, la ca io do im pe ri a lis mo ian que, e
as sim en cer ra va a dis cus são.

Sr. Pre si den te, fui duro com o MST por que não
con cor do com as prá ti cas ilí ci tas, e quem diz isso não
sou eu, mas o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral, Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, que ain da on tem dis se
que in va dir ter ra, mes mo im pro du ti va, é ilí ci to ci vil e
pe nal.

Ata quei os mé to dos do MST – o pró prio MST
que con si de ro um mo vi men to re vo lu ci o ná rio –, mas
não des qua li fi quei os que de fen dem o MST. Não, Sr.
Pre si den te. Pen so que mu i tos que de fen dem o MST o 
fa zem, a meu ver, de for ma equi vo ca da. Pen sam que
o MST re al men te é um mo vi men to que pro cu ra ape -
nas fa zer re for ma agrá ria. Re co nhe ço a boa-fé des-
sas pes so as. Ou tros nem tan to; ou tros sa bem o que
há por trás do MST e que rem isso mes mo, que rem
que o MST al can ce os seus ob je ti vos ocul tos.

Sr. Pre si den te, ado ro o de ba te, o de ba te edu ca-
do, ci vi li za do e in te li gen te de tro ca de idéi as. Mas o
de ba te sel va gem, de in sul to e de des qua li fi ca ção do
ad ver sá rio, a esse tipo não es tou acos tu ma do e vou
aqui, do ra van te, ig no rar so le ne men te. Quem qui ser
dis cu tir co mi go, de ba ter no cam po das idéi as, eu ado -
ro; na base do in sul to, não. E o ple ná rio do Se na do
não é pal co para esse tipo de dis cus são. Gos to de de -
ba ter com de mo cra tas, não com men tes to ta li tá ri as. E
o que é que iden ti fi ca uma men te en char ca da de to ta-
li ta ris mo? “A ver da de e a jus ti ça es tão co mi go; quem
se opõe a mim está com a ini qüi da de e com a men ti ra.
Eu de fen do o povo; quem está con tra mim de fen de in -
te res ses in con fes sá ve is.” Essa é a men ta li da de to ta li-
tá ria do fa ná ti co.

Eu me con si de ro um de mo cra ta puro, por que
par to do prin cí pio de que pes so as que se opõem a
mim têm os mes mos bons pro pó si tos que eu, ape nas
pen sam di fe ren te, e devo por isso res pe i tá-las. E só
se pode ser res pe i ta do se se res pe i ta o opo nen te.

Faço essa de cla ra ção para que fi que re gis tra do
em ata. Para os que gos tam de dis cus são de ní vel
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me nor, digo que lhes res ta uma es pe ran ça: eles po -
dem fi car fe li zes, por que, quem sabe, um dia, o MST
as sal ta o “Pa lá cio de Inver no”, vale di zer, o Pa lá cio do
Pla nal to e im plan ta uma di ta du ra do pro le ta ri a do.
Então, eles não te rão nem que dis cu tir co mi go. Aí te -
rei um des tes três des ti nos, es tou tran qüi lo: ou a pri -
são, ou o exí lio, ou o pa re dão. Mas, por en quan to, vou
fi car fa lan do o que pen so en quan to pos so.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-

do a pa la vra à no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia para uma
co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos,
nos ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.

Em se gui da, fará uso da pa la vra a ora do ra ins -
cri ta Ana Jú lia Ca re pa, por ces são do Se na dor Ro-
meu Tuma, por vin te mi nu tos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. 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, ve nho a esta
tri bu na para des ta car uma ma té ria que me re ce in ser-
ção nos Ana is do Se na do, pu bli ca da no jor nal O Glo -
bo em 6 de ju lho do cor ren te.

Em tem pos de no tí ci as tão ru ins, Srªs e Srs. Se -
na do res, que ro re gis trar mi nha sa tis fa ção pelo su ces-
so do Mu ni cí pio de Cabo de San to Agos ti nho, pri me i-
ro do Nor des te a man ter to das as 40.174 cri an ças e
ado les cen tes de 7 a 14 anos ma tri cu la dos na es co la.

O Mu ni cí pio, que se lo ca li za no li to ral de Per-
nam bu co, está aten den do cem por cen to das cri an-
ças, até mes mo aque las com de fi ciên ci as que im pe-
dem a sua lo co mo ção. A Pre fe i tu ra paga o pro fes sor
para pres tar en si no do mi ci li ar, como pre vê a Lei de
Di re tri zes Na ci o na is para a Edu ca ção Espe ci al na
Edu ca ção Bá si ca.

Re co men do aos que não acre di tam na efi cá cia
das leis que le i am o de po i men to da me ni na Con ce i-
ção Ro cha da Sil va, de onze anos. Ela ja ma is ha via
ido à es co la por ca u sa de uma de fi ciên cia gra ve, mas
hoje vem sen do al fa be ti za da na cama, por uma de di-
ca da pro fes so ra. De fa mí lia hu mil de, Ce i ça, como é
co nhe ci da a me ni na, che gou a pe dir um uni for me es -
co lar em pres ta do e se ar ru ma para es pe rar a pro fes-
so ra. “Qu an do vis to o uni for me – diz ela – pen so que
es tou numa es co la. Eu me apron to para es pe rar a
profes so ra.”

Nin guém pode fi car in di fe ren te a uma si tu a ção
como essa, nem ao es for ço que um Mu ni cí pio po bre
faz para co lo car um em cada três de seus ha bi tan tes
na sala de aula. 

Mas me en tu si as mou mais ain da, Srs. Se na do-
res, a ava li a ção da Se cre tá ria de Edu ca ção do Cabo,
Ana Sel ma dos San tos, que con si de rou o Pro gra ma
de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, o Peti, um dos fa -
to res que con tri bu í ram para ze rar o dé fi cit es co lar no
Mu ni cí pio.

O Peti ab sor ve atu al men te 4.340 cri an ças do
Cabo que tra ba lha vam no cor te da cana – qua se dez
por cen to dos alu nos da ci da de. E fo ram exa ta men te
os jo vens que sa í ram do pro gra ma que aju da ram a
con ven cer ou tros pais da im por tân cia da es co la.

O tra ba lho de casa em casa, ba ti za do de Bus ca
Ati va, foi re a li za do com en tu si as mo por 100 ado les-
cen tes aten di dos pelo Peti que se trans for ma ram em
agen tes jo vens.

Tam bém faço ques tão de re gis trar aqui o de po i-
men to de Re na ta Mi le na Fé lix Be zer ra, de 16 anos,
que par ti ci pou do re cru ta men to. Dis se ela ao Glo bo:
“Já ti nha fi ca do um ano fora da es co la e de re pen te
me de fron tei com cri an ças que pas sa vam pe las mes -
mas di fi cul da des por que pas sei. Quem já pas sou por
isso sabe a im por tân cia de se res ga tar uma cri an ça
sem es co la para a sala de aula e dar a ela uma opor -
tu ni da de que não tive. No fu tu ro, elas fa rão pe los ou -
tros o que hoje es ta mos fa zen do por ela” – afir ma Re -
na ta.

A fé des sa me ni na é uma ins pi ra ção para to dos
nós, Srs. Se na do res. Há sete anos, lan çá va mos o Peti 
em Per nam bu co para fa zer fren te ao dra ma de cri an-
ças que tra ba lha vam nos ca na vi a is. Há dois me ses
de nun ci ei, des ta tri bu na, o cor te do re pas se de re cur-
sos para o Peti, que atin gia 30% dos Mu ni cí pi os per -
nam bu ca nos. Te mos in for ma ções so bre as di fi cul da-
des que vêm ocor ren do em Mu ni cí pi os de Go iás, Ce -
a rá, São Pa u lo e tan tos ou tros Esta dos.

É em res pe i to aos 800 mil es tu dan tes aten di dos
pelo Peti e aos jo vens que se be ne fi ci am des sa ini ci a-
ti va, como Ce i ça e Re na ta, que não po de mos de sar ti-
cu lar nem en fra que cer um pro gra ma que tan to con tri-
bui para a er ra di ca ção do tra ba lho in fan til e para a ci -
da da nia de nos so povo. Aci ma das ques tões par ti dá-
ri as, está o di re i to de cri an ças e jo vens a uma edu ca-
ção e a um fu tu ro me lhor.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Por con -
ces são da Se na do ra Ana Jú lia, fará uso da pa la vra
ago ra o no bre Se na dor Ro me ro Jucá, por cin co mi nu-
tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá-
rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi-
men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro ini ci al men te agra de cer a Se-
na do ra Ana Jú lia a dis tin ção de po der, an tes do seu
dis cur so, fa zer esse pe que no re gis tro, pela Li de ran ça
do PMDB, por que na ver da de te rei de me re ti rar para
uma au diên cia.

Era im por tan te para mim, até pes so al men te, po -
der re gis trar que on tem a ci da de de Boa Vis ta com -
ple tou 113 anos.

Boa Vi si ta, que foi cri a da no dia 9 de ju lho de
1890, hoje, sem dú vi da ne nhu ma, é uma das ca pi ta is
mais bo ni tas do Nor te e do Bra sil.

A Pre fe i ta Te re za tem fe i to um tra ba lho exem -
plar. Nas suas duas ad mi nis tra ções, mu dou a sis te-
má ti ca de fun ci o na men to e o pró prio tra ça do ur ba no

da ci da de. E hoje aque las pes so as que che gam a Boa 
Vis ta se sur pre en dem com a qua li da de de vida, com
a lim pe za, com a be le za, en fim, com os cu i da dos que
essa ci da de re ce beu.

Pa ra be ni zo to dos os mu ní ci pes de Boa Vis ta,
que ro pa ra be ni zar os ser vi do res da pre fe i tu ra, a Pre -
fe i ta, en fim, to dos os que fa zem a so ci e da de da nos sa
ca pi tal. Com mu i to or gu lho, te mos vis to, nos úl ti mos
anos, Boa Vis ta ser aque la ci da de que to dos nós es -
pe ra mos. Boa Vis ta está de pa ra béns por essa co me-
mo ra ção. Re gis tro a ina u gu ra ção de vá ri as obras que
se rão fe i tas nes te fi nal de se ma na e peço a trans cri-
ção do ma te ri al que men ci o nei e que re la ta o nas ci-
men to e o cres ci men to de Boa Vis ta, nes tes cen to e
tre ze anos, pela im pren sa de Ro ra i ma.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – V. Exª
terá sua so li ci ta ção aten di da.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, que fará uso da pa la vra por vin te mi nu tos.

Em se gui da, fará uso da pa la vra, por cin co mi -
nu tos, o Se na dor De mós te nes Tor res.

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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pú bli co
pre sen te, pú bli co que nos as sis te no Bra sil in te i ro,
fun ci o ná ri os, eu que ria abor dar um tema que sem dú -
vi da ne nhu ma in te res sa a cada bra si le i ro e a cada
bra si le i ra, ou seja, a ener gia elé tri ca no nos so País,
prin ci pal men te o aces so a ela, que, sem dú vi da ne -
nhu ma, é mu i to im por tan te para o de sen vol vi men to
da Na ção.

Infe liz men te, pa re ce-me que o mo de lo de ges -
tão da ener gia elé tri ca do Go ver no an te ri or ain da con -
se gue in co mo dar o Go ver no atu al. E vou di zer por
quê. Ape sar de o Go ver no ter um pro gra ma mu i to im -
por tan te, o Pro gra ma Na ci o nal de Uni ver sa li za ção do 
Aces so e Uso da Ener gia, que está de acor do com a
sua pri o ri da de de in clu são so ci al – e a ener gia é elé -
tri ca fun da men tal para que isso ocor ra –, per ce be mos
que ain da há cri té ri os, prin ci pal men te ori un dos da
agên cia re gu la do ra de ener gia elé tri ca, a Ane el, que
no Go ver no an te ri or, com cer te za, re ce beu mais de le-
ga ção de po de res do que o pró prio Go ver no não só
para es ta be le cer nor mas, mas prin ci pal men te di re tri-
zes. E esse de ve ria ser um pa pel do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia.

Mas va mos aos nú me ros. No Esta do do Pará, o
ín di ce de não-aten di men to, prin ci pal men te quan do
se tra ta da área ru ral – que tem a po pu la ção me nos
aten di da no País – é de 61%. Só To can tins, Pi a uí,
Acre e Ama zo nas são me nos aten di dos com ener gia
ru ral do que o Esta do do Pará.

Há uma es ti ma ti va do cus to des sa uni ver sa li za-
ção. Exis te uma gran de di fe ren ça en tre a área ur ba na
e a área ru ral: a es ti ma ti va do cus to para uni ver sa li zar
a área ur ba na, no Esta do do Pará, é de apro xi ma da-
men te R$26 mi lhões; na área ru ral, essa es ti ma ti va
che ga a mais de R$582 mi lhões.

Pre o cu pa dos exa ta men te com esse pro ble ma,
fi ze mos uma re u nião, na se gun da-fe i ra, no Esta do do
Pará, em que es ti ve ram pre sen tes o Co or de na dor
Na ci o nal do Pro gra ma Luz no Cam po, Dr. Fer nan do
Per tu si er, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia; o Di re tor
de Enge nha ria da Ele tro brás, Dr. Val ter Luiz Car de al;
o Dr. Ri car do, en ge nhe i ro do Mi nis té rio de Mi nas e
Ener gia; re pre sen tan tes do Go ver no do Esta do do

Pará, no caso o Dr. Jo a quim Mar ques, pela Se cre ta ria
de Infra-Estru tu ra; e o Di re tor de Pla ne ja men to da
Rede Cel pa, Dr. Bres san.

Con vi da mos para par ti ci par des sa re u nião re-
pre sen tan tes de to dos os 143 Mu ni cí pi os do Esta do
do Pará. Ti ve mos, com cer te za, o apo io da con ces si o-
ná ria para essa re u nião, re a li za da no au di tó rio da
Rede Cel pa. O ob je ti vo foi o de dis cu tir com os di ver-
sos seg men tos so ci a is. Ali es ta vam re pre sen tan tes
de mais de 30 Pre fe i tu ras do nos so Esta do; de zes se-
te Pre fe i tos; vá ri os Vice-Pre fe i tos; De pu ta dos Fe de ra-
is, como o De pu ta do José Ge ral do; três De pu ta dos
Esta du a is, os De pu ta dos Má rio Car do so e Cé sar Co -
la res e a De pu ta da Tetê; vá ri os Ve re a do res de di ver-
sos Mu ni cí pi os do Esta do do Pará. Isso de mons tra a
imen sa pre o cu pa ção de to dos com o aces so à ener -
gia elé tri ca, que sig ni fi ca aces so a de sen vol vi men to,
ci da da nia e dig ni da de na for ma de vida.

Na que la oca sião, dis cu ti mos so bre o Pro gra ma
Luz no Cam po, hoje fi nan ci a do prin ci pal men te pela
Ele tro brás, bem como so bre a uni ver sa li za ção do
aces so à ener gia elé tri ca, do uso da ener gia elé tri ca,
o que, com cer te za, ma te ri a li za a pri o ri da de con fe ri da
pelo Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia à in clu são so ci al
no nos so País.

A Re so lu ção nº 223, de 29 de abril de 2003, de
au to ria da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
Ane el, es ta be le ce as con di ções ge ra is para ela bo ra-
ção dos Pla nos de Uni ver sa li za ção de Ener gia Elé tri-
ca, vi san do ao aten di men to de no vas uni da des con -
su mi do ras ou au men to de car ga, re gu la men tan do o
dis pos to nos arts. 14 e 15 da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, e fixa as res pon sa bi li da des das con-
ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co de
dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

Obvi a men te, é in te res san tís si mo sa ber que a
uni ver sa li za ção não terá cus to para o usuá rio, a não
ser a par tir do mo men to em que ele ti ver aces so à
ener gia elé tri ca e for pa gar a con ta de luz. No en tan to,
em ou tro pon to da re so lu ção, a Ane el pa re ce ain da
im bu í da do es pí ri to do Go ver no an te ri or. Por isso
mes mo, te mos de re ver o pa pel des sas agên ci as re -
gu la do ras. O povo não ele geu o Pre si den te da Ane el;
o povo ele geu o Pre si den te Lula, para que este es ta-
be le ces se as di re tri zes des te País, por meio dos Mi -
nis té ri os que in di ca – e, no caso do Mi nis té rio das Mi -
nas e Ener gia, as di re tri zes são da das para o aces so
à ener gia elé tri ca.

Ape sar dos nú me ros as sus ta do res, a Lei nº
10.438, de 2002, traz, en tre ou tras co i sas, a uni ver sa-
li za ção com pul só ria, o in ves ti men to de res pon sa bi li-
da de das con ces si o ná ri as e per mis si o ná ri as e as me -
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tas es ta be le ci das pela Ane el, que são exa ta men te as
con ti das na Re so lu ção nº 223. O pro ble ma é que essa 
Re so lu ção está em sen ti do con trá rio ao que es ta be le-
cem as me tas de in clu são so ci al do Mi nis té rio de Mi -
nas e Ener gia, por que pre vê a uni ver sa li za ção até
2015 e, con tra ri a men te ao que tem ori en ta do o nos so
Go ver no, o aten di men to pri me i ro da que las ci da des
que já es tão mais bem pro vi das de ener gia elé tri ca,
como, por exem plo, a ca pi tal do nos so Esta do do
Pará, Be lém. É com ple ta men te ab sur do es ta be le cer
um cri té rio em que se aten da pri me i ro a quem tem
mais. Nes se as pec to, cito o exem plo dra má ti co do
Mu ni cí pio de Iri tu ia, no Esta do do Pará.

A par tir da re u nião que fi ze mos no Esta do do
Pará – com a pre sen ça do Co or de na dor do Pro gra ma
Luz no Cam po, do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia; do
Di re tor da Ele tro brás; do re pre sen tan te do Go ver no
do Esta do e do re pre sen tan te da con ces si o ná ria –,
es ta be le ce mos um ca len dá rio para mar car uma re u-
nião en tre a con ces si o ná ria e to das as as so ci a ções
de Pre fe i tos. Des sa for ma, po de re mos in ter fe rir no
pla no que a con ces si o ná ria, se gun do a Re so lu ção nº
223, pre ci sa apre sen tar à Ane el até o dia 30 de agos -
to de 2003 – o Pla no de Uni ver sa li za ção para ser
cum pri do em 2004.

Pe los cri té ri os da Re so lu ção, são aten di dos os
Mu ni cí pi os mais be ne fi ci a dos pela ener gia elé tri ca.
Por tan to, a Re so lu ção da Ane el pre ci sa ser com ple ta-
men te al te ra da. Exis tem atu al men te cer ca de 2,5 mi -
lhões de do mi cí li os não aten di dos, que cor res pon-
dem a mais de dez mi lhões de bra si le i ros.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – V. Exª
me con ce de um apar te?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Pois não, Se na dor. Pre ci so de ape nas mais um mi nu-
to para con clu ir.

No ven ta por cen to des ses do mi cí li os pos su em
ren da fa mi li ar in fe ri or a três sa lá ri os mí ni mos, e 80%
dos Mu ni cí pi os não aten di dos por ener gia elé tri ca es -
tão lo ca li za dos em áre as ru ra is.

Eu gos ta ria, in clu si ve, de pa ra be ni zar o Mi nis té-
rio de Mi nas e Ener gia, onde, hoje, exa ta men te nes te
mo men to, está acon te cen do um fó rum com os Se cre-
tá ri os de to dos os Esta dos, jus ta men te para es ta be le-
cer par ce ri as e dis cu tir a me lhor for ma de aten di men-
to, de uni ver sa li za ção. A meta do nos so Go ver no é fa -
zer 90% da uni ver sa li za ção não até 2015, como de-
ter mi nou a Ane el em sua Re so lu ção, mas até o ano
de 2006. A idéia é aten der 1,4 mi lhões de do mi cí li os,
ele var o ín di ce de aten di men to na área ru ral para
mais de 90% até o ano de 2006.

Por tan to, pa ra be ni zo o Mi nis té rio, por que, com
cer te za, vai obri gar a Ane el a al te rar essa Re so lu ção.
E o re sul ta do des sa im por tan tís si ma re u nião que fi ze-
mos no Esta do do Pará, com Pre fe i tos, De pu ta dos
Fe de ra is e Esta du a is, Ve re a do res, re pre sen tan tes do
Go ver no do Esta do e com re pre sen tan tes da con ces-
si o ná ria, é, exa ta men te, a re u nião com as as so ci a-
ções de pre fe i tos para es ta be le cer as da tas nas qua is
ire mos fa zer au diên ci as pú bli cas para po der mos dis -
cu tir qual o me lhor pro je to para a ele tri fi ca ção ru ral
num Esta do como o Pará, que hoje é o quin to Esta do
pior aten di do no que diz res pe i to à ele tri fi ca ção ru ral
nes te País.

Ouço o apar te de V.Exª, no bre Se na dor Ro dolp-
ho Tou ri nho, que tem, com cer te za, um in te res se
imen so nes sa ma té ria.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – No bre
Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, en ten do per fe i ta men te a
pre o cu pa ção de V. Exª e a acho in te i ra men te vá li da.
Aliás, ti ve mos a opor tu ni da de de, jun tos, lá no Pará,
ser mos ques ti o na dos so bre isso. Acho que é um tema 
ex tre ma men te im por tan te, por que nós, hoje, te mos
11 mi lhões de bra si le i ros vi ven do, ain da, sem ele tri ci-
da de, sen do que a ma i or par te do pro ble ma está co -
nos co, no bre Se na do ra, pois, dos cer ca de 2,4 mi-
lhões de do mi cí li os sem ener gia elé tri ca, cer ca de 1,5
mi lhão es tão no Nor te e no Nor des te. Essa mi nha pre -
o cu pa ção já é an ti ga: quan do Mi nis tro de Mi nas e
Ener gia, lan cei o Pro gra ma Luz no Cam po, pro gra ma
que en ten do ter sido um su ces so e que con ti nua, ain -
da, fa zen do a ele tri fi ca ção ru ral. Já fo ram qua se 700
mil do mi cí li os –isso equi va le ria, mais ou me nos, a
cer ca de 3,5 ou 4 mi lhões de pes so as aten di das. No
en tan to, aque le mo de lo do Luz no Cam po se es go tou.
O mo de lo ado ta do era usar re cur sos da RGR (Re ser-
va Glo bal de Re ver são) do Go ver no Fe de ral e re cur-
sos dos go ver nos es ta du a is, mu ni ci pa is e das co o pe-
ra ti vas. Con cor do com V.Exª quan do diz que o con su-
mi dor não pode mais pa gar. Da qui para fren te, como
o pro ble ma está co nos co, está no Nor te e no Nor des-
te, o po bre do con su mi dor da que las re giões é quem
vai ter que pa gar isso, algo que não po de mos ace i tar.
Na que la se ma na, na ou tra vez em que es ti ve no Pará, 
apre sen tei um pro je to de lei vi san do re sol ver esse
pro ble ma, re sol ver o pro ble ma da qui lo que foi co lo ca-
do pela Re so lu ção nº 223 da Ane el. Essa re so lu ção
con tem pla uma re a li da de que tem que ser mo di fi ca-
da. Não adi an ta mo di fi car a re so lu ção, Se na do ra, te -
mos que mo di fi car a re a li da de. Esse pro je to que apre -
sen tei, em re su mo, alo ca os re cur sos da RGR (Re-
ser va Glo bal de Re ver são) para aten der a ele tri fi ca-
ção, so bre tu do a ele tri fi ca ção ru ral. Além dis so, es ta-
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be le ce que os re cur sos da con ta CDE, da Con ta de
De sen vol vi men to Ener gé ti co, em vez de se rem “pri o-
ri ta ri a men te” alo ca dos, se jam “ex clu si va men te” alo-
ca dos para esse fim. Isso é o que ob je ti va o meu pro -
je to, que po de mos an te ci par para 2006, 2007. Qu e ro
de i xar cla ra uma co i sa: não vejo como, so bre tu do no
caso do Pará, no caso da Ba hia, no caso do Ma ra-
nhão e de ou tros Esta dos, o con su mi dor pos sa con ti-
nu ar a ser en vol vi do. Não adi an ta en vol ver o go ver no
es ta du al, o mu ni ci pal ou o con su mi dor. A so lu ção me
pa re ce ser essa pro pos ta no meu pro je to, por que são
re cur sos que já exis tem, são re cur sos que es tão na
Ele tro brás, que eram uti li za dos des sa for ma e po de-
rão con ti nu ar a sê-lo. De for ma que lou vo mu i to a sua
pre o cu pa ção e te nho cer te za de que, se no Pará V.
Exª já es ta va de acor do com esse meu pro je to, era
ma dri nha des se pro je to, com mais ra zão o será no
que diz res pe i to ao Bra sil. Mu i to obri ga do, Se na do ra.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Se na dor Tou ri nho.

Gos ta ria de lhe di zer, Se na dor, que é exa ta men-
te nes se sen ti do que o Mi nis té rio das Mi nas e Ener -
gia, con for me é o seu pa pel, hoje está es ta be le cen do
di re tri zes, está, jun to com os Se cre tá ri os de Esta do
do Bra sil in te i ro, apre sen tan do hoje esse pla no de
uni ver sa li za ção e aces so ao uso de ener gia elé tri ca.

O Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia está pen san-
do, exa ta men te, que a Con ta de De sen vol vi men to
Ener gé ti co, a CDE, deve ser uti li za da para aten der
àque les usuá ri os que re ce bem me nos de três sa lá ri-
os mí ni mos. Isso sig ni fi ca, hoje, 90% dos que es tão
sem ener gia elé tri ca. Por tan to, a CDE será di re ci o na-
da para isso. 

No pro je to de uni ver sa li za ção, acho que po de-
mos, sim, ter a par ce ria de Esta dos e Mu ni cí pi os, mas 
não mais a par ce ria dos usuá ri os. Isso é ver da de. O
Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia des car ta a pos si bi li da-
de de o usuá rio ser par ce i ro no mo men to de mon tar a
in fra-es tru tu ra. Ele só irá pa gar a con ta de ener gia
elé tri ca.

Acre di to que po de mos re sol ver em par te – não
com ple ta men te – o pro ble ma com uma nova re so lu-
ção, algo que cer ta men te terá que acon te cer. Isso
por que a Ane el tem ape nas o pa pel de cri ar nor mas
de acor do com as di re tri zes es ta be le ci das pelo Mi nis-
té rio das Mi nas e Ener gia. E, vol to a di zer: não nor ma-
ti zou de acor do com es sas di re tri zes, de acor do com
as di re tri zes des te go ver no ele i to, e é por isso que
ques ti o na mos o pa pel das agên ci as re gu la do ras, por -
que o povo não ele geu os pre si den tes des sas agên ci-
as, pre si den tes que, em de ter mi na dos mo men tos,
têm mu i to po der.

Pa ra be ni zo o Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia
por que está cha man do para si as res pon sa bi li da des
ao es ta be le cer di re tri zes. A Ane el é que terá de se
adap tar a es sas di re tri zes. Pa ra be ni zo o Mi nis té rio
por que está se com pro me ten do a fa zer, até 2006,
mais de 90% do aten di men to da ele tri fi ca ção ru ral –
meta bem di fe ren te da que la tra ça da para 2015 pela
Ane el.

Ao agra de cer a to le rân cia de V. Exª, Sr. Pre si-
den te, gos ta ria tam bém de di zer a to dos que es ta re-
mos acom pa nhan do es ses des do bra men tos. Fa re-
mos au diên ci as pú bli cas para es ta be le cer um ou tro
pla no – algo di fe ren te des sa re so lu ção – que aten da
tan to as di re tri zes do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia
como as di re tri zes do nos so Go ver no Lula, que quer
fa zer a in clu são so ci al. E aces so à ener gia elé tri ca,
prin ci pal men te no cam po, é in clu são so ci al.

Obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ana Jú lia
Ca re pa, o Sr. Pa pa léo Paes, 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) – Com o pa -
la vra o Se na dor De mós te nes Tor res, pela Li de ran ça
do Par ti do da Fren te Li be ral.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
V. Exª tem sido tes te mu nha das crí ti cas que te nho fe i-
to co ti di a na men te ao Po der Ju di ciá rio bra si le i ro, es-
pe ci al men te àque les ví ci os que con si de ro que te mos
que var rer para con se guir mos fa zer com que a Jus ti-
ça vol te a ter cre di bi li da de no Bra sil.

Trou xe aqui aque le epi só dio que acon te ceu no
Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral de Go iás, onde uma chi ca-
na aca bou des ti tu in do, na vés pe ra, o Pre si den te José 
Le nar; fa lei so bre o ne po tis mo e di ver sos ou tros pro -
ble mas que en fren ta o Po der Ju di ciá rio. Sou um crí ti-
co, sim, para a me lho ria do Ju di ciá rio, pen so que te -
mos que tra ba lhar para, efe ti va men te, con se guir mos
dar agi li da de a esse Po der e fa zer com que o Juiz de
Di re i to e tam bém o Pro mo tor de Jus ti ça que está no
Mi nis té rio Pú bli co pos sam re cu pe rar aque le pres tí gio
que uma au to ri da de que de ci de deve ter.

Sr. Pre si den te, hoje fi quei ex tre ma men te pre o-
cu pa do com o que está acon te cen do com o Po der
Exe cu ti vo Fe de ral. Pos so di zer que aque le Po der foi
aco me ti do de uma es pé cie de sín dro me de Ofé lia,
aque la que só abre a boca quan do tem cer te za. Por
quê? Por que, a cada dia mais, no vas bo ba gens vêm
apa re cen do, e hoje o fe nô me no al can çou a cú pu la do
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Par ti do dos Tra ba lha do res: o jor nal a Fo lha de S.Pa u-
lo pu bli cou, na pri me i ra pá gi na, de cla ra ção do Sr.
José Ge no í no, Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, se gun do a qual Ju í zes de Di re i to do Bra sil es tão
dan do li mi na res em re ta li a ção ao pro je to que al te ra a
Pre vi dên cia So ci al no Bra sil, o que é um ver da de i ro
ab sur do.

Re ce bi de ze nas de te le fo ne mas e pre pa rei,
para não me exal tar nem me ex ce der na lin gua gem,
um dis cur so que vou ler so bre o Esta do De mo crá ti co
de Di re i to, que to dos nós te mos que apren der a de-
fen der. Te mos que apren der a con vi ver com as di ver-
gên ci as, con vi ver com os pon tos de vis ta con trá ri os e
não acu sar as ins ti tu i ções, por que se não es ta re mos
dan do es pa ço para que o to ta li ta ris mo pos sa to mar
con ta do nos so co ti di a no.

É o se guin te o que es cre vi:
O Bra sil cons ti tui-se em uma de mo cra-

cia que tem como fun da men to bá si co o ab -
so lu to res pe i to ao Esta do De mo crá ti co de
Di re i to, as sim en ten di do a in de pen dên cia e
a har mo nia en tre os Po de res Ju di ciá rio,
Exe cu ti vo e Le gis la ti vo. O ar ti go pri me i ro da
Car ta de 1988 es ta be le ce os se guin tes fun -
da men tos: a so be ra nia, a ci da da nia, a dig ni-
da de da pes soa hu ma na, os va lo res so ci a is
do tra ba lho e da li vre ini ci a ti va, o plu ra lis mo
po lí ti co e o sis te ma re pre sen ta ti vo para o
exer cí cio do po der ema na do do povo.

A Cons ti tu i ção fixa como ob je ti vos fun -
da men ta is da Re pú bli ca a cons tru ção de
uma so ci e da de li vre, jus ta e so li dá ria, a ga -
ran tia do de sen vol vi men to na ci o nal, a er ra-
di ca ção da po bre za e da mar gi na li za ção, a
re du ção das de si gual da des so ci a is e re gi o-
na is e a pro mo ção do bem de to dos, sem
pre con ce i to de ori gem, raça, sexo, cor, ida -
de e qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na-
ção.

O in ci so IV do art. 5º da Car ta Ma i or
es ta be le ce a li vre ma ni fes ta ção do pen sa-
men to, mas de fi ni ti va men te não au to ri za a
ex pres são da bo ba gem, es pe ci al men te
quan do ema na da do Pre si den te de um par -
ti do po lí ti co que ge ren cia o cen tro do po der.
O Dr. José Ge no í no foi de uma in cal cu lá vel
in fe li ci da de ao afir mar que in te gran tes do
Po der Ju di ciá rio es ta ri am con ce den do li mi-
na res em pro ces sos de re in te gra ção de
pos se como re ta li a ção à Re for ma da Pre vi-

dên cia, ora em tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Se por um lado a li ber da de de ex pres-
são é um dos es te i os do Esta do de Di re i to,
não é me nos ver da de que o res pe i to às ins -
ti tu i ções cons ti tui-se em ou tro fun da men to
da de mo cra cia. Ao que pa re ce, o Par ti do
dos Tra ba lha do res so fre de Sín dro me de
Ben ti nho, per so na gem de Ma cha do de
Assis, uma vez que se com por ta sem pre
como um côn ju ge en ga na do toda vez que
há di fi cul da des no an da men to do pro ces so
po lí ti co. O po si ci o na men to do Dr. Ge no í no
mar ca a se gun da chan ta gem pú bli ca do
Par ti do dos Tra ba lha do res ao Po der Ju di ciá-
rio. A ati tu de te me rá ria me leva a crer que
os in te gran tes do Go ver no Lula pre ten dem
tu te lar o Po der como for ma de atin gir a una -
ni mi da de.

De fi ni ti va men te o Ju di ciá rio não é uma 
cas ta in sus ce tí vel de crí ti cas – te mos que
cri ti cá-los –, mas não se pode ace i tar ofen -
sas gra tu i tas e le vi a nas com vis ta a li mi tar o
exer cí cio da ju ris di ção. Tra ta-se de uma par -
ce la da so be ra nia do Esta do, in de le gá vel,
exe cu ta da em seu nome, de for ma im pes so-
al e im par ci al. Uma sen ten ça ju di ci al é uma
ma ni fes ta ção do Esta do e não do in di ví duo
que a pro la ta.

O ar ca bou ço ju rí di co bra si le i ro é pró di-
go em me di ca men tos re cur sa is ca pa zes de
am pa rar a in sa tis fa ção da par te su cum ben-
te. Caso al gum juiz te nha agi do mo ti va do
pela par ci a li da de, cabe ao pre ju di ca do pro-
cu rar a via re cur sal ade qua da, seja na es fe-
ra ad mi nis tra ti va ou ju di ci al. Não se pode
ima gi nar que uma hi po té ti ca de ci são ir re gu-
lar ou ile gal pos sa cons pur car todo o Po der
Ju di ciá rio. O ape lo da par te pelo todo é um
dos ví ci os que ali men tam a au to cra cia, sus -
ten tam a in to le rân cia po lí ti ca e cri am mar-
gem à de ses ta bi li za ção ins ti tu ci o nal.

O Pre si den te do Par ti do dos Tra ba lha-
do res ca re ce de uma li ção de hu mil da de,
cu mu la da com no ções bá si cas de Di re i to
Pú bli co. Só as sim vai en ten der os me an dros
do fun ci o na men to do Esta do De mo crá ti co
de Di re i to e co la bo rar com a con ten ção do
Fe be a pá dos tem pos ho di er nos. Te nho cer -
te za de que o Dr. José Ge no í no en vi da rá a
tem po as es cu sas ne ces sá ri as.
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Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ney Su as su na, por ces são do Se na-
dor Pa pa léo Paes.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ser hu ma no é
pró di go em mi ti fi car as co i sas. O ser hu ma no é pró di-
go em, às ve zes, cri ar dis tor ções en tre o real, a ver da-
de e a ver são. E mu i tas ve zes a ver são é que vale.

Não es ta mos no Bra sil pas san do uma fase das
me lho res, faz tem po, e esse fato não é em de cor rên-
cia do Go ver no Lula. Ti ve mos uma dé ca da per di da. E, 
num País como este, sur pre en de que pro je te mos o
cres ci men to em 2% ao ano, 0,5%, 1% ao ano, en-
quan to ou tros pa í ses es tão cres cen do à taxa de 7%,
8%, e têm até mais di fi cul da des que o nos so País. Te -
mos sido re féns.

Vi uma sé rie de fa tos que pa re cem ver da de i ros,
mas são so men te me i as ver da des. Di ze mos que o
País está sem di nhe i ro. Num País rico como este, o
psi co ló gi co con ta mu i to.

Sr. Pre si den te, te mos um PIB a re ce ber, te mos
inú me ros lu ga res da Admi nis tra ção Fe de ral, es ta du al
e mu ni ci pal, por onde há uma he mor ra gia cons tan te,
umas me no res, ou tras ma i o res, mas o so ma tó rio de -
bi li ta o or ga nis mo.

Di ze mos, por exem plo, que pre ci sa mos ur gen-
te men te re sol ver o pro ble ma do INSS – pre ci sa mos
fa zer cor re ções. O mun do todo está re for man do, a
Ale ma nha, a Fran ça, os Esta dos Uni dos, to dos es tão
em per ple xi da de di an te do avan ço da ida de. Está va-
mos pre pa ra dos para um tem po me nor de vida e, de
re pen te, o ser hu ma no pas sa a ter ma i or ex pec ta ti va
de vida gra ças ao avan ço da Me di ci na e ou tros fa to-
res. Então, os cál cu los atu a ri a is das pre vi dên ci as, to -
dos eles fo ram para o es pa ço. É pre ci so que haja uma 
cor re ção.

No Bra sil, quan do se fala em INSS e pre vi dên-
cia, mis tu ram-se as duas con tas. A con ta da as sis tên-
cia so ci al não po de ria es tar nun ca na ca i xa da pre vi-
dên cia. A pre vi dên cia é pen são para quem pa gou
uma taxa, para no fu tu ro re ce ber. A as sis tên cia so ci al
é para o Go ver no aten der a po pu la ções ne ces si ta das.
Mas a ca i xa não pode ser a mes ma. Esse é um mito,
essa é uma in ver da de. É pre ci so que se pa re mos, com 
se ri e da de, a as sis tên cia so ci al da pre vi dên cia. Se te -
mos que fa zer as sis tên cia so ci al, fa ça mos, mas não
co lo que mos tudo de ba i xo do mes mo ró tu lo.

Fa la mos do de sem pre go. Pre ci sa mos ge rar em -
pre go, mas to das as ações do Go ver no são no sen ti-

do con trá rio – e não es tou de novo fa lan do do Go ver-
no Lula, mas dos go ver nos to dos que têm se su ce di-
do.

Há três anos, tí nha mos 400 mil pro ces sos na
Pro cu ra do ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal; hoje, te mos
4 mi lhões. Pro ces sos de em pre sas mul ta das por que
não pa ga ram os im pos tos como de ve ri am. Com essa
ava lan che de im pos tos e essa taxa gi gan tes ca, mu i-
tas em pre sas não po dem pa gar. Ou tras pa ram para
pen sar e vêem que vale a pena so ne gar, ta ma nho o
lu cro. Se a car ga fos se me nor, com cer te za mu i tas
des sas em pre sas pre fe ri ri am pa gar a cor rer o ris co.

Ao ana li sar mos este item, o de sem pre go, ve ri fi-
ca mos que tí nha mos 400 mil em pre sas em di fi cul da-
de e, ago ra, te mos 4 mi lhões, sem con tar o que está
pa ra do, es to ca do na Jus ti ça Fe de ral. Isso já é um item 
gran di o so e sig ni fi ca em pre gos que aca ba rão por que
es sas em pre sas ou pa gam e que bram, ou não pa gam
e so mem. Ma ta mos as em pre sas em vez de di mi nu ir-
mos a car ga.

Por ou tro lado, não há nada que em pre gue mais
do que o cam po e a cons tru ção ci vil. E como está a
cons tru ção ci vil? Ha via uma pre vi são de R$4 bi lhões
para in ves ti men to, num or ça men to de mais de R$900
bi lhões. Te mos ne ces si da de de mi lhões de ca sas pró -
pri as, mas es ta mos in ves tin do pou co e não che ga-
mos se quer a cum prir essa meta dos R$4 bi lhões.
Ora, quem der uma olha da na in dús tria e na cons tru-
ção ci vil no mo men to, ve ri fi ca rá que não atin gi re mos
nem me ta de da meta a que nos pro pu se mos. Na re a-
li da de, como ge rar mais em pre gos se não ado ta mos
me di das de in cen ti vo à cons tru ção ci vil? O Go ver no é 
cul pa do? Não. É um pro ble ma atá vi co, acon te ce há
mu i to tem po. Com cer te za, tam bém não é com um
pas se de má gi ca, em seis me ses, que o Go ver no vai
fa zer va ler essa mo di fi ca ção na es tru tu ra ção da cons -
tru ção ci vil.

E com re la ção à re for ma agrá ria? Obser va mos
dois pro ble mas sé ri os. A re for ma agrá ria não tem sido 
fe i ta na ve lo ci da de que de ve ria, nem tem sido fis ca li-
za da. Inú me ros dos lo tes dis tri bu í dos, hoje, es tão
aban do na dos. De sa fio que me mos trem mais de cem
pes so as que re ce be ram lo tes e con se gui ram sus ten-
tar-se pela pro du ção. Não bas ta dar um lote de ter ra.
É pre ci so dar um lote de ter ra mais edu ca ção na área
agrí co la, mais apo i a men to tec no ló gi co e para co mer-
ci a li za ção. Enfim, mu i tos ou tros itens fa zem par te do
pro ces so de re for ma agrá ria. Fa la mos como se fos se
uma pa na céia, como se, fe i ta a re for ma, a ques tão do
MST es ta ria re sol vi da e as in va sões in ter rom pi das. O
pro ces so não foi fis ca li za do pelo Go ver no e ain da ge -
rou um pan de mô nio na área fun diá ria. As ter ras des -
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pen ca ram de pre ço. Mu i tas áre as fo ram de sor ga ni za-
das. Não te mos a re for ma que de ve ría mos ter, nem a
ga ran tia da pro pri e da de com es tru tu ra fun diá ria. O
Go ver no pos sui me i os para fazê-lo? Sim, fis ca li zan do
quem não pro duz. Po de ria cri ar um im pos to so bre a
pro du ção. Quem não es ti ver pro du zin do re ce be uma
pe na li da de. Por ou tro lado, va mos fa zer a re for ma
agrá ria como tem que ser fe i ta.

Não pos so cul par o Go ver no atu al, por que isso
vem de mu i to tem po.

Na edu ca ção, te mos per di do inú me ros em pre-
gos – cito o Rio de Ja ne i ro. No Esta do, ha via 5 mil es -
co las par ti cu la res, hoje, são 3,2 mil. Fe cha ram as por-
tas 1,8 mil es co las em me nos de 4 me ses. Isso por
ca u sa da Lei do Ca lo te: uma ou tra men ti ra do Bra sil.
Uma lei que não de ve ria per du rar, mas que exis te há
anos. A Lei do Ca lo te tor na pos sí vel que um pai ma tri-
cu le seu fi lho numa es co la par ti cu lar – e aí en tra o Go -
ver no fa zen do gen ti le za com o cha péu alhe io –, mes -
mo que não pa gue as men sa li da des. E o alu no não
pode ser re ti ra do da es co la por esse mo ti vo; con ti nua
lá es tu dan do.

O Go ver no não tem es co las nem em nú me ro
nem em qua li da de su fi ci en te. E a es co la par ti cu lar,
que re co lhe im pos tos e gera em pre gos, não pode
des li gar um alu no que não paga as men sa li da des. É a 
Lei do Ca lo te en si nan do mu i to cedo que se pode en -
trar em uma fa zen da e to mar a pro pri e da de, ou en trar
em uma loja e le var um sa pa to ou um ves ti do sem pa -
gar.É o que está acon te cen do: um gran de nú me ro de
em pre gos per di dos.

A ca bo ta gem no País, Sr. Pre si den te, é uma ver -
go nha. Os na vi os to dos, e até as bar cas que fa zem o
trans por te en tre Rio e Ni te rói, têm ban de i ra es tran ge i-
ra – isso, para não se guir a le gis la ção bra si le i ra. Tra -
ta-se de ou tra fon te de em pre go per di da. Uti li za mos
le gis la ção es tran ge i ra por que a ban de i ra é es tran ge i-
ra. E onde de ve ri am es tar em pre ga dos 12 ou 15 tri pu-
lan tes es tão dois ou três que tra ba lham como es cra-
vos. E ain da se fala em de sem pre go! Fe cha mos os
olhos para o que está acon te cen do na ca bo ta gem de
lon go cur so ou de pe que no cur so, que está cus tan do
ao Bra sil R$3 bi lhões por ano – o mes mo cus to do pe -
tró leo.

As ex por ta ções me lho ra ram mu i to de vi do à
agro in dús tria, às gran des fa zen das, aos gran des pro -
du to res, mas, gra ças a Deus, ti ve mos um enor me aju -
dan te: o bom tem po, um in ver no mu i to pro du ti vo.

Pa í ses que que ri am nos aju dar nas ex por ta-
ções, como, por exem plo, Ta i wan, con ti nu am sem ter
o di re i to de aqui en trar a não ser por um la is sez pas -

ser. Há anos, luto con tra isso. Toda vez que eles vêm
ti ram um la is sez pas ser e, na sa í da, a po lí cia o re co-
lhe. Para vol tar, têm que ti rar no va men te – pro ces so
que cus ta tem po (quin ze dias) e di nhe i ro (ta xas). É di -
fí cil! Isso sem con tar que não le va mos em con ta nos -
so ba lan ço em ex por tar e im por tar. Te nho dado es ses
exem plos e te nho sido até re pe ti ti vo. Com pra mos da
Argé lia US$1 bi lhão em pe tró leo anos se gui dos e ex -
por ta mos US$50 mi lhões. Quem com pra US$1 bi lhão
tem – é ób vio – con di ções de exi gir que o par ce i ro que 
está ven den do com pre mais.

Em ou tros mo men tos, há um sé rio ris co. O Irã,
por exem plo, nos com pra 1 bi lhão e, dele, não com -
pra mos mais que 300 mi lhões. É pre ci so equi li brar.

O Pre si den te Lula está fa zen do um es for ço so -
bre-hu ma no. Vai à Áfri ca e aos pa í ses ára bes, onde
não há co tas. Então, é pos sí vel ex por tar mais, ge ran-
do em pre go. Di ze mos que pre ci sa mos ge rar em pre-
gos, mas de i xa mos de cum prir mu i tos des ses itens
que ci tei aqui. Com toda a cer te za, se os pro ble mas
que ci tei fos sem ata ca dos, nós ge ra ría mos mi lhões
de em pre gos no País.

Te nho mu i ta sa tis fa ção em con ce der um apar te
ao no bre Se na dor de Bra sí lia, que so li ci ta a pa la vra.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor Ney Su as su na, V. Exª toca num as sun to im -
por tan te. E gos ta ria de apro ve i tar o mo men to para le -
van tar duas ques tões so bre o seu pro nun ci a men to. V.
Exª men ci o na a ne ces si da de de a agri cul tu ra e a es -
tru tu ra para a pro du ção te rem o apor te téc ni co. A
Ema ter – Empre sa de Assis tên cia Téc ni ca e Exten-
são Ru ral do Dis tri to Fe de ral – pre ci sa ser re vi ta li za da
para dar esse su por te ao agri cul tor. Isso é fun da men-
tal. E quan do V. Exª se re fe re à na ve ga ção, lem bro
que, num pas sa do re cen te, o “mar – 200 mi lhas” foi
uma ban de i ra que na ci o na li zou essa dis cus são e
todo o Bra sil de ba teu o as sun to; no en tan to, a par tir
daí pa re ce que hou ve um es que ci men to dis so. Pa re-
ce que a so be ra nia foi res ta be le ci da só no pa pel, por -
que, na prá ti ca, as ban de i ras es tran ge i ras, como V.
Exª de nun ci ou, são, in fe liz men te, uma re a li da de que
pre ci sa ser tra ba lha da. Esse as sun to é per ti nen te ao
mo men to atu al. Pre ci sa mos dis cu tir esse pro ble ma
para re sol ver de vez uma si tu a ção que já con su miu
mu i to tem po, mu i to pa pel, mu i tos de ba tes, mas que
não teve uma so lu ção prá ti ca. Vi rou ape nas dis cur so.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª que pas sa a fa zer par te do
meu dis cur so. Re al men te V. Exª tem ra zão. Lu ta mos
tan to, bri ga mos com a Fran ça. Hou ve o cé le bre af fa i-
re com o Pre si den te De Ga ul le, a Gu er ra da La gos ta,
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e, no fi nal, de i xa mos que in va dis sem não só a nos sa
pra ia, mas os nos sos rios, os nos sos la gos e até as
nos sas ba ías, como o exem plo da Baía de Gu a na ba-
ra, cujo trans por te hoje tem ban de i ra es tran ge i ra. Até
o trans por te de pes so as tem ban de i ra es tran ge i ra
hoje no Bra sil.

Te mos dito me i as ver da des ou es ca mo te a do
cer tos fa tos como se fos sem ge né ri cos – quan do não
o são. Isso pre ci sa ser des fe i to. Pre ci sa mos ata car de
fren te e com von ta de po lí ti ca es ses fa tos que nos ata -
za nam e que de i xam a vida do bra si le i ro mu i to in fe liz
– o que ele não me re ce. Po de ría mos ter uma vida de
fe li ci da de e es ta mos ten do uma vida de in fe li ci da de.
Por exem plo, en quan to não or ga ni za mos o sis te ma
pro du ti vo, in se gu ran ça de todo tipo tor na-se ge ral no
País. No va men te, atri bu í mos a um fa tor ou a ou tro,
quan do, na ver da de, é mu i to mais com ple xo e de pen-
de de mu i tas co i sas.

Só a Re for ma do Ju di ciá rio está tra mi tan do nes -
ta Casa há dez anos. Pode-se co lo car um san to, um
má gi co ou o su per-ho mem para ser juiz numa Vara
co mum e eu du vi do que ele dê con ta da car ga de tra -
ba lho. O nos so Di re i to cu i da do pro ces so e não do
fato em si. To dos alon gam. São mi lha res de ca u sas.
Ou tro dia per ce bi, numa Vara fe de ral, que os fun ci o-
ná ri os le va ri am três anos só para ti rar cli pes e vi rar as
pá gi nas dos pro ces sos que es ta vam lá, sem con tar
os que che ga vam. Os qua tro mi lhões de pro ces sos
que es tão na Pro cu ra do ria sig ni fi ca rão 50 mil pro ces-
sos/mês.

Há pou co tem po, vi si tei uma ju í za fe de ral que
me dis se que o ma i or pro ble ma que en fren ta va era a
aco mo da ção dos pro ces sos que es ta vam em jul ga-
men to e dos que es ta vam che gan do e que não ti nha
mais es pa ço para guar dá-los, pre ci sa va de um pré dio
para isso. Dis se que era tan to o peso trans por ta do
nos ele va do res, que eles te mi am que eles ca ís sem. E
isso acon te ceu com ela. E eu fi quei pen san do no que
era um juiz no Bra sil: uma au to ri da de de quem nos
apro xi má va mos com mu i to res pe i to. Hoje, nós os ve -
mos ten do um tra ba lho qua se que de es ti va, com um
gran de nú me ro de pro ces sos, de que não con se guem
dar con ta.

No bre Se na dor Mão San ta, con ce do a V. Exª o
apar te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, aten ta men te es tá va mos ou vin do o seu
pro nun ci a men to, que é uma luz para os que di ri gem
este País, pela vi vên cia de V. Exª. Lem bro-me que,
em épo cas pas sa das, fui à Pa ra í ba para co me mo rar o 
lan ça men to da can di da tu ra de V. Exª para Go ver na-
dor. Deus, que es cre ve cer to por li nhas tor tas, não

quis que V. Exª se ele ges se. Eu fa lei on tem ao Mi nis-
tro José Dir ceu so bre o PMDB, mu i to bem re pre sen-
ta do por V. Exª, na pro fun di da de dos seus co nhe ci-
men tos so bre o Bra sil. Fa lei so bre a his tó ria de gran -
de za des se Par ti do, que fez o re nas cer da re de mo-
cra ti za ção, que sou be ad mi nis trar mi lha res de ci da-
des bra si le i ras, e que é, quan ti ta ti va men te, o mais for-
te des ta Casa, com mu i tas pes so as da qua li da de,
como o Pre si den te José Sar ney, ho mem ex pe ri en te,
e o Se na dor Pa pa léo Paes, que pre si de esta ses são.
Esse PMDB que V. Exª re pre sen ta não está sen do
apro ve i ta do. Na mi nha fran que za, to be or not to be,
te mos que par ti ci par, pela ex pe riên cia con sa gra da
que ti ve mos em go ver nar vá ri os Esta dos bra si le i ros e
pro mo ver o que tem na que la ban de i ra: or dem e pro -
gres so. Ontem eu fa la va ao Mi nis tro José Dir ceu so -
bre a nos sa par ti ci pa ção no Go ver no, com qua tro mi -
nis té ri os, di zen do que é mu i to pou co, ape nas um
nono dos que aí es tão, e nós so mos um ter ço no Po -
der Le gis la ti vo. No meu en ten der, como os ju ros es tão
al tos, quan to mais de mo rar, não se rão ape nas qua tro,
mas cin co. Di an te da ma ne i ra como V. Exª se apre -
sen tou à fren te do Mi nis té rio – e tive a sa tis fa ção de
re ler o seu úl ti mo li vro –, cre io que, da que les qua tro
in di ca dos para mi nis tro, o nome de V.Exª deve cons -
tar em pri me i ro lu gar, pelo fato real de re cen te men te
ter sido Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal des te País. E
nin guém o ex ce deu em tra ba lho e de di ca ção. V. Exª
foi um Mi nis tro exem plar, cu jas ações se es pa lha ram
por todo o Bra sil.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, no bre Se na dor. V. Exª me de i xa um pou co
ini bi do, por que nós es ta mos fa lan do aqui de algo que
pre ci sa ser fe i to.

Con fes so a V. Exª que não es tou me sen tin do
mu i to fe liz. Eu era mu i to mais fe liz quan do não sa bia
de to dos os pro ble mas bra si le i ros. Eu ju ra va que as
nos sas fron te i ras eram mu i to bem guar da das. Hoje,
em uma CPI, eu ouvi um re pre sen tan te da Re ce i ta
Fe de ral di zer que um car ro de va lo res pas sa pela
Pon te da Ami za de, en tra no ter ri tó rio na ci o nal e, qua -
tro qui lô me tros de po is, o fun ci o ná rio vai à De le ga cia
da Re ce i ta e en tre ga a mer ca do ria, di zen do: eu trou -
xe isso. No en tan to, não foi fis ca li za do, ape sar de ha -
ver fis ca li za ção na pon te. E quan tas es tra das li gan do
o Bra sil com ou tros pa í ses se quer têm fron te i ras bem
es tru tu ra das?

Encer ran do, que ro di zer que, la men ta vel men te,
o as sun to se gu ran ça de pen de da Jus ti ça, da po lí cia,
da pri são, de tan tos fa to res, e até da guar da das nos -
sas fron te i ras, que, se não fis ca li zam se quer a en tra-
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da de di nhe i ro, ima gi nem a de ar mas ou a en tra da e
sa í da de ban di dos.

Pre ci sa mos ter a co ra gem de de fi nir. Lem-
bro-me de que para os meus alu nos da Uni ver si da de
Fe de ral do Rio de Ja ne i ro eu di zia: quan do con se gui-
mos de fi nir um pro ble ma, de ve mos se pa rá-lo do uni -
ver so dos de ma is pro ble mas, e já te re mos 50% da so -
lu ção. E sa ben do qual é o pro ble ma, de fi nin do-o, pre -
ci sa mos ter a for ça e a von ta de po lí ti ca para en fren-
tá-los e bus car a so lu ção.

Eu não que ria es tar no pêlo do Pre si den te Lula,
ta ma nho é o de sa fio. Eu não que ria, de ma ne i ra ne -
nhu ma, dor mir e acor dar sa ben do que tan tas pro vi-
dên ci as pre ci sam ser to ma das, com pres sa, com pul -
so, e que elas sem pre vão de sa gra dar um se tor. Mas
a lei tem que ser cum pri da: dura lex sed lex. E vejo,
in clu si ve, como vi on tem, pela te le vi são, al guém di zer:
“A Cons ti tu i ção diz que...”, e dá a in ter pre ta ção que
quer.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este meu
dis cur so de hoje é mu i to mais um de sa ba fo do que
qual quer ou tra co i sa. Estou aqui di zen do que pre ci sa-
mos de i xar de di zer me i as-ver da des e fa lar com mu i ta
fran que za as ver da des e bus car as so lu ções.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su-
na, 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. Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ba tis ta Mot ta,
como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur -
gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14,
in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

Em se gui da, fará uso da pa la vra este Se na dor
que está pre si din do a Mesa.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der.. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, no fi nal de se ma na pas sa-
do, es ti ve, jun ta men te com o Pre si den te do PPS, De -
pu ta do Ro ber to Fre i re, na ci da de de Cu ri ti ba, Pa ra ná,
para abo nar mos a fi cha e fi li ar mos o Sr. Car los Mas sa
Jú ni or, um ra paz de vin te e dois anos de ida de, que
ob te ve qua se du zen tos mil vo tos para De pu ta do Esta -
du al pelo Esta do do Pa ra ná.

Ante on tem, em seu pro gra ma, seu pai, o Ra ti-
nho, agra de ceu a nos sa pre sen ça e te ceu al guns elo -
gi os ao Pre si den te do Par ti do, De pu ta do Ro ber to Fre -
i re, um dos abo na do res da fi cha do Ra ti nho Jú ni or.

Eu que ria di zer a to dos que foi um or gu lho para
o PPS re ce ber aque le ra paz. Ele co me çou a tra ba lhar
com doze anos. Com ape nas vin te e dois anos de ida -
de, é um dos De pu ta dos mais equi li bra dos da Assem -
bléia Le gis la ti va do Pa ra ná, é um ho mem dig no e me -
re ce todo o nos so res pe i to.

Não foi mais do que nos sa obri ga ção nos des lo-
car mos da Ca pi tal da Re pú bli ca para abo nar sua fi -
cha e tra zer para o PPS um ho mem da en ver ga du ra
de Ra ti nho Jú ni or.

Meus pa ra béns ao PPS! Meus pa ra béns ao Ra -
ti nho Jú ni or! Meus pa ra béns a seu pai, que tan to elo -
gi ou nos so Par ti do na que la opor tu ni da de!

Mu dan do de as sun to, Sr. Pre si den te, eu gos ta-
ria de abor dar um tema que me traz mu i ta pre o cu pa-
ção. Tra ta-se das no tí ci as que sa í ram nos jor na is de
hoje so bre o re cuo do Pre si den te Lula quan to às re -
for mas do nos so País.

Acre di to que não há mo ti vos para que o nos so
Pre si den te te nha re ce io e re cue em suas pro pos tas.
Pen so que este Go ver no não é um go ver no que veio
para fa zer re men dos, para ta par bu ra cos. Acre di to
que veio para dar fim às de si gual da des en tre tra ba-
lha do res pú bli cos e tra ba lha do res pri va dos. Este Go -
ver no veio para dar fim às de si gual da des en tre as re -
giões do nos so País por meio da ação for te, do equi lí-
brio, da co ra gem e de ter mi na ção do Mi nis tro Ciro Go -
mes. Este Go ver no veio para aca bar com as de si gual-
da des en tre os ex clu í dos e os in clu í dos nes te País.

É bem ver da de que me traz al gu ma con tra ri e da-
de a pro pos ta do Go ver no, mas não por que ela seja
co ra jo sa, pro fun da. Traz-me al gu ma de cep ção por-
que ela é tí mi da. As de si gual da des exis ten tes não ter-
mi na rão com as pro pos tas do Go ver no. E nós que ría-
mos que, de uma vez por to das, es sas de si gual da des
ti ves sem fim.

Pre ci sa mos emen dar a Re for ma Tri bu tá ria, mas 
não para re sol ver o pro ble ma en tre Go ver na do res,
Pre fe i tos e Pre si den te da Re pú bli ca. Te mos que
emen dar a re for ma tri bu tá ria para que ela pos sa ser
vol ta da para o povo bra si le i ro, prin ci pal men te para
povo po bre. Te mos que emen dar a re for ma tri bu tá ria
para que gê ne ros ali men tí ci os não pa guem im pos tos,
para que o ci da dão pos sa pro du zir e co mer ci a li zar li -
vre men te seus pro du tos na fe i ra mais pró xi ma de sua
casa, sem a per se gui ção do “rapa” da pre fe i tu ra, do
Esta do ou da União.

De ve mos emen dar a nos sa re for ma, al te ran do
as sim a nos sa Cons ti tu i ção para que não se jam ta xa-
das as pe ças de ves tuá rio das po pu la ções de ba i xa
ren da. Se ria in te res san te que as mães, em vez de en -
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tre gar suas fi lhas à pros ti tu i ção, se de bru ças sem so -
bre uma má qui na de cos tu ra para fa bri car ca mi sas e
cal ças e, no fim de se ma na, na fe i ra mais pró xi ma de
sua casa, co mer ci a li zar es ses pro du tos – re pi to –,
sem a per se gui ção do “rapa” da pre fe i tu ra, do Esta do
ou do Go ver no Fe de ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pre ci sa-
mos apre sen tar emen das à nos sa re for ma, ou seja,
às duas pro pos tas, para que aten dam me lhor a nos sa
po pu la ção, pon do fim às de si gual da des e fa zen do
com que o País in clua os mi lhões de bra si le i ros que
an dam pas san do fome por todo o ter ri tó rio na ci o nal.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ba tis ta
Mot ta, o Sr. Pa pa léo Paes, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mão
San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa pa léo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na
pre pa ra do para fa lar so bre um as sun to re al men te im -
por tan te: a bi o pi ra ta ria, mas, se o tem po per mi tir, fa la-
rei tam bém so bre ou tro im por tan tís si mo tema, que é
a he mo diá li se. Re ce be mos hoje, das mãos do Re la-
tor, Se na dor Mão San ta, o re sul ta do das nos sas au -
diên ci as pú bli cas so bre esse tema.

Ini cio mi nha fala exa ta men te com o que es ta va
pro gra ma do: a bi o pi ra ta ria, ci tan do uma de cla ra ção,
no mí ni mo, sur pre en den te: o trá fi co de ani ma is sil ves-
tres, no Bra sil, mo vi men ta anu al men te US$1 bi lhão,
va lor in fe ri or ape nas ao mo vi men ta do pelo co mér cio
ile gal de dro gas e ar mas.

Essa afir ma ção, Sr. Pre si den te, é uma das con -
clu sões da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que
in ves ti gou a bi o pi ra ta ria no País. Cri a da em se tem bro
do ano pas sa do, a CPI ou viu 112 pes so as. Entre ou -
tros pon tos, o re la tó rio apro va do na Câ ma ra dos De -
pu ta dos de nun cia o se guin te: “in dí ci os de bi o pi ra ta ria
apo i a da por con vê ni os in ter na ci o na is e dis far ça da em 
pes qui sa ci en tí fi ca”. O re la tó rio apon ta tam bém ca sos
de cor rup ção de fun ci o ná ri os do 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,
o Iba ma, em vá ri as re giões, e re co men da que o Mi -
nis té rio Pú bli co e a Re ce i ta Fe de ral in ves ti guem 80
pes so as e em pre sas. O re la tó rio de ta lha como fun ci o-
na o co mér cio clan des ti no de ma de i ra na Ama zô nia e
na Mata Atlân ti ca e pro põe al te ra ções na le gis la ção
bra si le i ra, so bre tu do na Lei de Cri mes Ambi en ta is,
com a in clu são de pu ni ções mais se ve ras.

Entre os inú me ros ca sos de bi o pi ra ta ria que
vêm sen do de nun ci a dos ao lon go dos úl ti mos anos,
que ro des ta car um, em par ti cu lar. Mais do que sur -
pre en den te, ele é es pan to so, ver da de i ra men te ina-
cre di tá vel! Ve jam as Srªs e os Srs. Se na do res a que
pon to che gou a au dá cia dos “pi ra tas mo der nos”! Uma 
em pre sa ja po ne sa de Kyo to, a Asa hi Fo ods, fez o re -
gis tro co mer ci al da pa la vra “cu pu a çu” nos Esta dos
Uni dos, Eu ro pa e Ja pão, nome, aliás, de ori gem in dí-
ge na, ou seja, au ten ti ca men te na ti vo e en con tra do na 
Re gião Ama zô ni ca, par ti cu lar men te nos Esta dos do
Pará e Ama pá. Cons ta que os ja po ne ses, ao to ma rem
co nhe ci men to de uma pes qui sa da Embra pa so bre a
pro du ção de cho co la te fe i to com a amên doa do cu pu-
a çu e do ba ba çu, tão gos to so quan to o cho co la te tra -
di ci o nal e mu i to mais ba ra to, tra ta ram de se an te ci par
na qui lo que diz res pe i to ao re gis tro. Ain da mais, Sr.
Pre si den te: a Asa hi Fo ods re gis trou, tam bém, os pro -
ces sos in dus tri a is de fa zer doce, ge léia, com po ta, li -
cor e ou tros de ri va dos. Essa tec no lo gia é pro ve ni en te
da cul tu ra in dí ge na da Ama zô nia há mu i tos sé cu los. E
o que ga nha ram os po vos in dí ge nas com isso? Nada,
Sr. Pre si den te. Nada! E o que ga nhou o Bra sil? Tam-
bém nada! Só per de mos: o aces so a nos so pa tri mô-
nio ge né ti co foi fe i to ile gal men te, a re par ti ção jus ta e
eqüi ta ti va dos be ne fí ci os foi para a Cu cu ia, o co nhe ci-
men to tra di ci o nal in dí ge na foi gri tan te men te ig no ra-
do! Isso não pode ser ig no ra do den tro da cul tu ra dos
po vos, res pe i ta dos os li mi tes dos ter ri tó ri os dos es ta-
dos den tro da co mu ni da de in ter na ci o nal.

Des se modo, en quan to não se re ver ter esse
ver da de i ro fur to, quem qui ser in ves tir em pro ces sa-
men to do ve ge tal e no uso co mer ci al da pa la vra “cu -
pu a çu”, vai ter que pa gar ro yal ti es aos es per tos de -
ten to res da pa ten te, que se en con tra em fa vor dos ja -
po ne ses. Ou in ven tar ou tro nome para a fru ta. E in-
ven tar ou tro nome tam bém para a nos sa an di ro ba e a
nos sa co pa í ba, por que tam bém para es sas es pé ci es
fo ram ob ti das pa ten tes se me lhan tes por em pre sas
es tran ge i ras.

Se gun do o Pre si den te da or ga ni za ção não-go -
ver na men tal Ama zon link, do Acre, Sr. Mi cha el
Schmid leh ner, as em pre sas ama zô ni cas que usam o
cu pu a çu como ma té ria-pri ma es tão sen do ame a ça-
das com pro ces so ju di ci al pela Asa hi Fo ods. A em pre-
sa ja po ne sa pos sui vá ri as pa ten tes so bre o uso do
cu pu a çu em ali men tos e cos mé ti cos, pro te tor so lar,
sa bo ne te, xam pu etc. Na do cu men ta ção, cons ta que
os mé to dos de ex tra ção do óleo e da gor du ra de cu -
pu a çu fo ram in ven ta dos por quí mi cos e far ma có lo gos
ja po ne ses.É es pan to so a que pon to che ga a ou sa dia
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e o atre vi men to de gru pos es tran ge i ros ines cru pu lo-
sos, ver da de i ros sa que a do res do pa tri mô nio alhe io!

A re a ção da Ama zô nia não po de ria de i xar de
acon te cer, Sr. Pre si den te – e já se ini ci ou! O Gru po de 
Tra ba lho Ama zô ni co, a Ama zon link, a Asso ci a ção de
Pro du to res Alter na ti vos e o Insti tu to Bra si le i ro de Di -
re i to Inter na ci o nal en tra ram com um pro ces so na Jus -
ti ça ja po ne sa para con tes tar o re gis tro da pa ten te.
Para se ter uma idéia da for ça re u ni da nes sa ação, o
Gru po de Tra ba lho Ama zô ni co con gre ga 513 en ti da-
des ama zô ni cas, nas qua is es tão in clu í dos se rin gue i-
ros, pes ca do res, po vos in dí ge nas, agri cul to res fa mi li-
a res, am bi en ta lis tas, en tre ou tros.

Ocor re que “cu pu a çu” é o nome de um pro du to
ve ge tal, de uma fru ta co mes tí vel, de uma ma té ria-pri-
ma, em suma, e o re gis tro de tal pa la vra como mar ca
fere as con ven ções in ter na ci o na is de pro pri e da de in -
dus tri al. A pró pria le gis la ção ja po ne sa de mar cas dis -
põe que um nome não deve ser re gis tra do como mar -
ca se é nome de uma ma té ria-pri ma. Di an te dis so, te -
mos es pe ran ça de que a ação ju di ci al, a ser jul ga da
pro va vel men te en tre no vem bro e de zem bro, seja fa-
vo rá vel ao Bra sil e des fa ça, por meio de de ci são jus ta,
o erro – ou me lhor, o fur to – co me ti do pela em pre sa
ja po ne sa.

Inda ga do por nos so Ga bi ne te, o Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res in for mou so bre as ações do Go -
ver no a res pe i to da bi o pi ra ta ria ou bi o gri la gem – há
dú vi da, ain da, so bre a con ce i tu a ção no pla no in ter na-
ci o nal. O Go ver no bra si le i ro vem par ti ci pan do ati va-
men te das ne go ci a ções in ter na ci o na is com o ob je ti vo
de es ta be le cer uma dis ci pli na ju rí di ca in ter na ci o nal
so bre as con di ções de aces so e re mu ne ra ção ade-
qua da dos re cur sos ge né ti cos e dos co nhe ci men tos
tra di ci o na is as so ci a dos. Os fo ros onde se de sen vol-
vem as ne go ci a ções são: a Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio (OMC), a Orga ni za ção Mun di al da Pro pri e-
da de Inte lec tu al (OMPI) e a Con ven ção da Di ver si da-
de Bi o ló gi ca (CDB).

O Bra sil está ple i te an do re for mar o sis te ma de
con ces são de pa ten tes, pro pon do, no Con se lho do
Acor do Trips (The agre e ment on Tra de-Re la ted
Aspects of Intel lec tu al Pro perty Rights), a emen da do
ar ti go 27.3 (B). Tal emen da tem como ob je ti vo in clu ir
três re qui si tos para a con ces são de pa ten tes que ver -
sem so bre ma te ri al ge né ti co e co nhe ci men to tra di ci o-
nal as so ci a do. Os três re qui si tos são: 1) a pro va de re -
par ti ção jus ta e eqüi ta ti va de be ne fí ci os com os Esta -
dos e/ou co mu ni da des de ten to ras do co nhe ci men to e 
dos re cur sos; 2) a iden ti fi ca ção de ori gem do ma te ri al;
3) o con sen ti men to pré vio e in for ma do dos Esta dos

e/ou co mu ni da des de ten to ras dos re cur sos e dos co -
nhe ci men tos.

Atu al men te, se gun do o Acor do Trips da OMC e
se gun do a Lei nº 9.279/96 – que re gu la di re i tos e obri -
ga ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al –, pa ten tes
po dem ser con ce di das se pre en chi dos três re qui si tos:
pas so in ven ti vo, apli ca ção in dus tri al e no vi da de. A
pro pos ta de emen da do Acor do Trips visa con di ci o nar
a con ces são de pa ten tes à ob ser va ção da ne ces si da-
de de iden ti fi ca ção da ori gem do ma te ri al ge né ti co, do 
co nhe ci men to tra di ci o nal as so ci a do, da re par ti ção de
be ne fí ci os e do con sen ti men to pré vio e in for ma do.
Tais exi gên ci as, Sr. Pre si den te, vão na mes ma di re-
ção das nor mas pre sen tes na Me di da Pro vi só ria nº
2.186, de 2001, que tam bém con di ci o nam a con ces-
são de di re i tos de pro pri e da de in dus tri al à ob ser va-
ção da iden ti fi ca ção da ori gem do ma te ri al ge né ti co e
do co nhe ci men to tra di ci o nal as so ci a do.

Ain da se gun do in for ma ções do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, o Bra sil está ple i te an do, jun ta-
men te com ou tros pa í ses, a cri a ção de um sis te ma in -
ter na ci o nal de pro te ção sui ge ne ris dos co nhe ci-
men tos tra di ci o na is, ou seja, um sis te ma di ver so das
for mas tra di ci o na is de pro te ção à pro pri e da de in te lec-
tu al, como as pa ten tes, os di re i tos au to ra is, as in di ca-
ções ge o grá fi cas, en tre ou tras.

Sr. Pre si den te, o Bra sil é o país com a ma i or par -
ce la de di ver si da de bi o ló gi ca do Pla ne ta! E, nes se
par ti cu lar, a Ama zô nia res pon de pelo ma i or nú me ro.
O tema da bi o pi ra ta ria deve cons tar tam bém como
pri o ri da de na agen da das nos sas dis cus sões, tan to
in ter na quan to ex ter na men te. O com ba te à pi ra ta ria
deve ser uma ação con tí nua, em pre en di da pelo Go-
ver no, pelo Con gres so Na ci o nal, pela so ci e da de or -
ga ni za da, pe los me i os de co mu ni ca ção, nas es co las,
nas rá di os, na te le vi são, na fa mí lia, nas Igre jas, para
que to dos pos sam con tri bu ir com a pro te ção ao pa tri-
mô nio ge né ti co exis ten te no ter ri tó rio na ci o nal. To dos
de vem sa ber que, num sim ples ges to de com prar um
ani mal sil ves tre de es ti ma ção, seja um pás sa ro, um
pe i xe or na men tal ou uma plan ta, po de rão, de for ma
di re ta ou in di re ta, con tri bu ir com o co mér cio ile gal de
ani ma is e ve ge ta is.

De ve mos es tar aler ta em de fe sa do pa tri mô nio
ge né ti co exis ten te no ter ri tó rio na ci o nal. Esse foi o
dis cur so que pre pa rei para apre sen tar hoje à tar de
nes te ple ná rio, dada a im por tân cia do tema.

Mas ou tro as sun to tam bém nos cha ma mu i to a
aten ção, do qual es ta mos di re ta men te li ga dos de ma -
ne i ra par ti ci pa ti va: a ques tão do re nal crô ni co. Inclu í-
da na Co mis são de Assun tos So ci a is, há, nes ta Casa, 
a Sub co mis são de Sa ú de, da qual sou Pre si den te e o
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Se na dor Mão San ta é Re la tor. Pois bem, fi ze mos uma 
au diên cia pú bli ca com o tema “Assis tên cia à Sa ú de
dos Pa ci en tes Re na is Crô ni cos”, cujo re la tó rio re ce bi
hoje das mãos do Se na dor Mão San ta – que, nes te
mo men to, pre si de nos sa ses são. Hou ve duas au diên-
ci as, em que fo ram ou vi das 15 pes so as ex tre ma men-
te en vol vi das nes se as sun to im por tan te para a sa ú de
no nos so País, a he mo diá li se, e que nos de i xa mu i to
pre o cu pa dos.

Ba si ca men te, o pro ble ma ma i or é que 96% dos
pa ci en tes sub me ti dos à he mo diá li se são aten di dos
em clí ni cas pri va das. O Po der Pú bli co aten de di re ta-
men te ape nas 4% des ses pa ci en tes. E os cen tros e
clí ni cas de he mo diá li se con ve ni a dos ao SUS es tão
en fren tan do gra ves pro ble mas de or dem fi nan ce i ra,
Sr. Pre si den te, e ame a çam fe char as por tas, de i xan-
do cer ca de 55 mil pa ci en tes sem aten di men to em
todo o Bra sil. É ló gi co que isso é con se qüên cia do não 
re a jus ta men to das ta be las des sas clí ni cas, con ge la-
das há mu i tos anos.

A dí vi da de tais cen tros com aqui si ção de equi -
pa men tos e com o sa lá rio dos pro fis si o na is só faz au -
men tar. Seus res pon sá ve is pre ci sam re cor rer a ban -
cos, a fi nan ce i ras e até a agi o tas para ob te rem fi nan-
ci a men to, pois in ves ti ram no se tor con fi an tes na pro -
mes sa de que o Mi nis té rio da Sa ú de fa ria a re com po-
si ção des ses cus tos, me lho ran do a ta be la de res sar-
ci men to. Até hoje, po rém, não hou ve ace no por par te
do Go ver no, mais pre ci sa men te por par te do Mi nis té-
rio da Sa ú de, a res pe i to des sa nos sa pre o cu pa ção de 
re mu ne rar de vi da men te es sas clí ni cas para que aten -
dam aos nos sos pa ci en tes com dig ni da de, res pe i tan-
do to dos os pa drões ne ces sá ri os para que a he mo-
diá li se seja exe cu ta da com ex ce lên cia.

Sa be mos que es sas di fi cul da des es tão fa zen do
com que al gu mas clí ni cas ines cru pu lo sas, no de ses-
pe ro de não ter como re com por o seu ma te ri al con su-
mi do em he mo diá li se, re a pro ve i tem o ma te ri al que
se ria des car tá vel. Isso é mu i to gra ve para nós.

Sr. Pre si den te, que ro de i xar bem cla ro que a
con clu são das nos sas au diên ci as está nes se do cu-
men to que V. Exª, como Re la tor da Sub co mis são de
Sa ú de, en tre gou-me hoje ofi ci al men te. Te re mos có-
pia des se do cu men to e ire mos en de re çá-la ao Exce -
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ao Exmº
Sr. Mi nis tro da Sa ú de, a to das as au to ri da des do País
li ga das à sa ú de, não es que cen do de to dos os nos sos
se cre tá ri os es ta du a is de sa ú de bem como de to das
as ins ti tu i ções que tra tam de pa ci en tes re na is crô ni-
cos, para que sa i bam que esta Casa, que o Se na do
Fe de ral está pre o cu pa do com esse gra ve pro ble ma

por que a sa ú de bra si le i ra está pas san do nes se mo -
men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-

cia se as so cia ao es for ço do ex tra or di ná rio Se na dor
Pa pa léo Paes, que pre si de a Sub co mis são de Sa ú de,
de que fui Re la tor so bre os pro ble mas de do en tes de
in su fi ciên cia re nal e em tra ta men to de he mo diá li se.
Qu e ría mos da qui ad ver tir o Go ver no acer ca da se ri e-
da de do pro ble ma.

O jor nal O Glo bo de hoje, na co lu na Ancel mo
Gois, traz o ar ti go:

Mor te em Ca ru a ru

Sete pa ci en tes mor re ram nas duas úl -
ti mas se ma nas no Cen tro de He mo diá li se
do Agres te, em Ca ru a ru, PE. É a mes ma ci -
da de onde, em 1996, 73 pes so as mor re ram
con ta mi na das por uma bac té ria na água.

A po lí cia abriu in qué ri to.

Em boa hora, a Sub co mis são de Sa ú de do Se -
na do, pre si di da pelo Se na dor Pa pa léo Paes, fez um
bom tra ba lho e ad ver tiu to das as au to ri da des, in clu-
in do o Pre si den te da Re pú bli ca, so bre a gra vi da de
do pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Ide li Sal vat ti, do PT de San ta Ca -
ta ri na, como Lí der do Blo co, por cin co mi nu tos, para
co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to
Inter no.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, on tem fiz um pro nun ci a men to des -
ta tri bu na fa lan do so bre bo nés e ca be ças e não tive,
ob vi a men te, a in ten ção de ter de de ri var para ca puz.
Infe liz men te, cre io que isso aca bou ocor ren do, ten do
em vis ta uma cer ta ma ni fes ta ção no ple ná rio.

Qu e ro de i xar re gis tra do que todo o de ba te a res -
pe i to da si tu a ção fun diá ria do nos so País tem de ser
fe i to a par tir de uma dura re a li da de: a in jus ta dis tri bu i-
ção de ter ra. É uma si tu a ção his tó ri ca e amal di ço a da,
que não se mo di fi cou ao lon go dos anos e que me re-
ce, de nos sa par te, um de ba te de bom ní vel.

Hoje, o Vice-Pre si den te da Re pú bli ca – no exer -
cí cio do car go de Pre si den te de vi do à vi a gem do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va à Eu ro pa –, jun ta-
men te com o Mi nis tro da Agri cul tu ra, fez o anún cio da
sa fra re cor de que es ta mos co lhen do no Bra sil este
ano. Nos sa sa fra cres ceu, em ter mos de pro du ção de
grãos, de 96 mi lhões de to ne la das, em 2001/2002,
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para 120 mi lhões de to ne la das. É um cres ci men to
que che ga per to dos 25%. Hou ve um cres ci men to sig -
ni fi ca ti vo, prin ci pal men te com re la ção a al guns pro du-
tos es tra té gi cos, como o mi lho, que é fun da men tal
para a ali men ta ção do povo bra si le i ro, e a car ne, prin -
ci pal men te de aves e su í nos. O cres ci men to da pro -
du ção de mi lho foi de 29,8%; da soja, que tem sido um 
dos nos sos ba lu ar tes em ter mos de di vi sas, de ex por-
ta ção, foi de 24,6%. E a pro du ção do tri go, que tem
uma in ter fe rên cia di re ta na di mi nu i ção das im por ta-
ções, por ser um pro du to bá si co da mesa da po pu la-
ção bra si le i ra e por aca bar acar re tan do des pe sas
com a im por ta ção, teve um cres ci men to de 56,1%.

Qu e ria de i xar re gis tra dos os nú me ros des ta sa -
fra re cor de e lem brar que, se cres ce mos 24,2% en tre
as sa fras do ano pas sa do e des te ano, te mos, com
cer te za, a ga ran tia de que a sa fra do pró xi mo ano vai
cres cer ain da mais, por que o Pla no Sa fra, anun ci a do
há pou cas se ma nas, re gis trou um cres ci men to na
ofer ta de cré di to para o agro ne gó cio e para a agri cul-
tu ra fa mi li ar da or dem de 25%.

Dis po mos de R$35 bi lhões para o fi nan ci a men-
to da nos sa agri cul tu ra, o que nos dá a cer te za de
todo o tra ba lho do Go ver no Lula no sen ti do de ga ran-
tir a se gu ran ça ali men tar por meio do com pro mis so
do Pla no de Aqui si ção Ali men tar, de ga ran tir que os
pro du to res de ali men tos te nham a sua sa fra ad qui ri da
para re gu lar es to ques e para abas te cer o pro gra ma
Fome Zero e de ga ran tir que os pro du to res do agro -
ne gó cio bra si le i ro tam bém te nham as con di ções para 
que pos sa mos con ti nu ar ex por tan do. Tudo isso tem
de vir acom pa nha do da jus ti ça fun diá ria, por que todo
esse cres ci men to, toda essa pers pec ti va po si ti va co -
lo ca da na pro du ção de grãos, na ex por ta ção bra si le i-
ra na área de grãos, de car nes, toda essa aten ção es -
pe ci al para a agri cul tu ra fa mi li ar per ma ne ce in su fi ci-
en te se não ti ver mos a ca pa ci da de po lí ti ca de eli mi-
nar a cha ga so ci al de mi lha res e mi lha res de fa mí li as
que con ti nu am em ba i xo de lo nas pre tas, sem ter o di -
re i to a um pe da ço de ter ra para tra ba lhar.

Lem bro o de ba te que fi ze mos on tem a res pe i to
da ne ces si da de ab so lu ta, ina diá vel da re a li za ção da
re for ma agrá ria, da jus ti ça re i vin di ca da por par te da -
que les que não têm ter ra, pela ma ne i ra como são vis -
tos por quem, ao ter a ter ra, se acha no di re i to de ima -
gi nar que este País po de rá che gar a al gum tipo de de -
mo cra cia ple na sem uma mo di fi ca ção na si tu a ção da
con cen tra ção de ren da e de ter ra – que é mu i to pior. A 
con cen tra ção de ren da é gra vís si ma em nos so País,
mas a con cen tra ção de ter ra é as som bro sa. Vol to a
afir mar que não exis te ou tro país no mun do que eu
co nhe ça que te nha 1% dos pro pri e tá ri os de ter ra do -

nos de mais da me ta de das ter ras agri cul tá ve is do
País.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na do ra
Ide li Sal vat ti, la men to ter que in ter rom pê-la, mas já foi
con ce di do a V. Exª 20% do tem po a mais.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – V.
Exª me deu a chan ce de fa lar 25% a mais. Agra de ço.

Re gis tro que apar tes du ran te o pe río do da Li de-
ran ça não são pos sí ve is, mas te nho cer te za de que o
Se na dor que pre si de a ses são de ve rá en con trar uma
ma ne i ra para que os de ma is Se na do res pos sam tam -
bém fa lar.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce de-
mos a pa la vra ao Se na dor Sibá Ma cha do, do PT do
Acre, pela Li de ran ça.

Se na dor, V. Exª terá 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. SIBÁ MACHADO (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, Srª Se na do ra Ide li Sal vat ti, es ti ve
pen san do so bre o im por tan te co mu ni ca do de V. Exª.
Fiz al gu mas con tas, em bo ra não seja ver sa do em ma -
te má ti ca, para de fato fa lar so bre o pon to.

Fico mu i to im pres si o na do com o en tu si as mo do
nos so Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci-
men to, Sr. Ro ber to Ro dri gues. S. Exª, ao fa lar, o faz
com co nhe ci men to de ca u sa, com con ven ci men to,
com ga ran tia da ob ser va ção real do que está ocor ren-
do sob a sua Pas ta, que nos de i xa acre di tar que é a
pes soa cer ta para a mis são cer ta no mo men to cer to.
Cre io que a meta de cres ci men to da pro du ção, im pul-
si o na da pelo re la to da Se na do ra Ide li Sal vat ti, já é
fato no País.

Como on tem ti ve mos uma au diên cia com a Mi -
nis tra Dil ma Rous seff, das Mi nas e Ener gia, em que
tra ta mos da si tu a ção de ener gia elé tri ca, aqui tra ça rei
um qua dro com pa ra ti vo en tre esse cres ci men to e o
trans por te bra si le i ro.

Con for me in for ma ção da Ele tro nor te, o Bra sil
con so me hoje cer ca de 75 gi ga watts de ener gia, e a
Ama zô nia dis põe de um po ten ci al de 272 gi ga watts
ape nas em re cur sos hí dri cos. Ou seja, ape nas os rios
da Ama zô nia po dem pro du zir ener gia elé tri ca para
três Bra sis.

Ini ci al men te, fiz a se guin te per gun ta à Mi nis tra:
como fi cam os Esta dos que não dis põem de rios, de
pe tró leo ou de gás? S. Exª res pon deu de pron to que
uti li za re mos sua for ma de bi o mas sa, a exem plo do
Esta do do Pi a uí. A Mi nis tra faz ques tão que três Esta -

17764 Sex ta-fe i ra 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



dos co me cem de ime di a to o gran de pla no de subs ti tu-
i ção gra da ti va da gran de ma triz de ener gia por uma
aces sí vel a to das as co mu ni da des, não im por tan do
seu per cen tu al so ci al e eco nô mi co.

Ago ra, fa rei um pa ra le lo en tre a pro du ção anun -
ci a da pelo Mi nis tro da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to, Sr. Ro ber to Ro dri gues e a ques tão dos
trans por tes.

Sr. Pre si den te, Se na dor Mão San ta, do Pi a uí –
se mi nha con ta es ti ver cor re ta –, uma car re ta das ma -
i o res deve trans por tar cer ca de 35 to ne la das, as mais
an ti gas, cer ca de 30 to ne la das. Se nos sa pro du ção
de grãos for de 120 mi lhões de to ne la das e essa pro -
du ção for toda trans por ta da em car re tas com a ca pa-
ci da de de 30 to ne la das, pre ci sa re mos, ime di a ta men-
te, de qua tro mi lhões de car re tas para exe cu tá-la. Se
35 to ne la das, se rão ne ces sá ri as 3.428.571 car re tas
para o trans por te.

Se a ma triz bra si le i ra con ti nu ar in sis tin do em
trans por te ro do viá rio, brin ca re mos de fa zer es tra da.
Com isso, pre ci sa re mos in ven tar or ça men to para
cons tru ir e re cu pe rar as fal to. Como exem plo, cito a
BR-364, que liga Cu i a bá a Por to Ve lho. Como por ela
car re tas trans por tam soja, aque la ro do via não está
ser vin do para mu i ta co i sa. Ima gi nem como está a ma -
lha viá ria bra si le i ra?

Apro ve i tan do nos sa fe liz pro du ção, de ve mos
dar ou tro pas so na di re ção do apro ve i ta men to dos re -
cur sos hi dro viá ri os e tam bém da re to ma da do trans -
por te fer ro viá rio, tão uti li za do pe los plan ta do res de
café do sé cu lo XIX.

Sr. Pre si den te, tal vez se diga aqui que o trans -
por te ro do viá rio mo vi men ta a gran de in dús tria de au -
to mó ve is, mas es ta mos gas tan do tu bos de di nhe i ro
na re cu pe ra ção de es tra das. Tam bém de ve mos lem -
brar que o trans por te ro do viá rio está des co nec ta do
do trans por te de pas sa ge i ros. Se tri lhar mos pelo ca -
mi nho fer ro viá rio e pelo hi dro viá rio, au men ta re mos a
to ne la gem de car ga trans por ta da e po de re mos uti li-
zá-los no trans por te de pas sa ge i ros.

Os as pec tos ne ga ti vos do trans por te hi dro viá rio
e fer ro viá rio são: a ba i xa ve lo ci da de e a di fi cul da de do 
por ta a por ta. Para aque les que uti li zam o ôni bus co -
le ti vo e o táxi, a di fe ren ça é mu i to gran de: o por ta a
por ta e a ma i or pro xi mi da de das pes so as são fa to res
mu i to sé ri os.

Por acre di tar que ha ve rá cres ci men to sig ni fi ca ti-
vo nos qua tro anos de Go ver no Lula – Oxa lá, se do -
brem para mais qua tro , su pe ran do, a cada ano, a
meta do ano an te ri or, aler to para a ne ces si da de de
ou tro meio de trans por te que não o ro do viá rio, que

aten da aos pe que nos e aos gran des pro du to res des -
te País, em to das as lo ca li da des em que haja um rio
ou seja pos sí vel cons tru ir uma fer ro via.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, do PT do Rio Gran de
do Sul.

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, Se na dor Mão San ta, Srªs Se na do ras,
Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos Wal ter Pi nhe i ro e
Tar cí sio Zim mer mann, aqui pre sen tes, hoje, ve nho a
esta tri bu na mais uma vez in sis tir em que o Go ver no
Lula po de ria re pe tir um ges to de Jâ nio Qu a dro, de
1961.

Vol to à his tó ria para fa zer jus ti ça, por que há
pou cos dias, nes ta tri bu na, eu fa lei que o Pre si den te
Lula po de ria ser o pri me i ro Pre si den te da Re pú bli ca
do Bra sil a in di car um Emba i xa dor ne gro, mas ha via
um erro nes sa afir ma ção.

Em 1961, o en tão Pre si den te Jâ nio Qu a dros in -
di cou para Emba i xa dor em Gana, Áfri ca, o Sr. Ra i-
mun do Sou za Dan tas . Há mais de qua tro dé ca das,
Sr. Pre si den te. Ao lon go des ses qua ren ta anos, ne-
nhum ne gro foi in di ca do como Emba i xa dor do nos so
País.

É bom lem brar que essa in di ca ção foi fe i ta para
um país da Áfri ca. Ou seja, nun ca na his tó ria do Bra -
sil, cuja po pu la ção é 50% afro des cen den te, um
Emba i xa dor ne gro ha via sido in di ca do para um país
que não fos se de po pu la ção ma jo ri ta ri a men te ne gra.

Sr. Pre si den te, o meu ami go e nos so Pre si den te
da Re pú bli ca, como eu, foi De pu ta do Cons ti tu in te – e
digo isto com or gu lho -, quan do, di vi di mos, aqui em
Bra sí lia, apar ta men to da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Mo rá va mos o ex-Go ver na dor Olí vio Du tra, hoje Mi nis-
tro das Ci da des, o atu al Pre si den te da Re pú bli ca,
Luiz Iná cio Lula da Sil va, e eu. Con to esse fato com
sa tis fa ção. Con vi vi com o Lula, sei da sen si bi li da de,
da ge ne ro si da de e da li de ran ça de Luiz Iná cio. Aqui
da tri bu na já en ca mi nhei a Sua Exce lên cia um do cu-
men to e, mais uma vez, afir mo a im por tân cia de ter -
mos, no nos so Go ver no, um em ba i xa dor ne gro.

E o que me traz à tri bu na tam bém, Sr. Pre si den-
te, é uma en tre vis ta que dei, há mais ou me nos 40
dias, na Uni ver si da de Esta du al de Cam pi nas – Uni -
camp. Hoje, em vi si ta que me fa zem uni ver si tá ri os da -
que le es ta be le ci men to, tra zem-me esse ar ti go, in ti tu-
la do “A que da-de-bra ço da Pre vi dên cia”.
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Por que tra go esse ar ti go para ser in se ri do nos
Ana is da Casa?

Por que, nele, Sr. Pre si den te, a exem plo de ou -
tros De pu ta dos e ou tros Se na do res, já aler ta va que a
re for ma da Pre vi dên cia ora apre sen ta da, na que les
mol des, não se ria apro va da aqui no Con gres so Na ci-
o nal. Fiz o aler ta de for ma fra ter nal, ge ne ro sa e so li-
dá ria com o nos so Go ver no. E re a pre sen to os pon tos
mais po lê mi cos da re for ma com uma cer ta ale gria,
pois vejo aqui, no ple ná rio, a Se na do ra He lo í sa He le-
na, que mu i to me or gu lha pela sua ati tu de con tes ta-
do ra, como a mi nha, em re la ção à re for ma. Vejo ain da
os com pa nhe i ros do Par ti do dos Tra ba lha do res os
De pu ta dos Tar ci sio Zirm mer mann e Wal ter Pi nhe i ro e 
o Se na dor Edu ar do Su plicy, que tam bém ad ver ti am
que a re for ma tal como con ce bi da não po de ria ser
apro va da no Con gres so. Te ria que ha ver ne go ci a ção
e al te ra ção do tex to ori gi nal. Nes se de po i men to que
faço, não ado to uma pos tu ra qui xo tes ca, que ren do
re a fir mar que nos es tá va mos com a ra zão.

Per ce be mos nes te mo men to, pois ago ra o Go -
ver no nos si na li za, que há pos si bi li da de sim de ne go-
ci ar; va mos ne go ci ar, como aler tá va mos nes se do cu-
men to, a si tu a ção dos ina ti vos. Terá que ha ver re gra
de tran si ção, mu dan ça da fór mu la de cál cu lo; ne go ci-
a ções so bre as ques tões das pen sões e da pró pria
pa ri da de. São os cin co pon tos bá si cos dos qua is tra -
tei na que la en tre vis ta. Per ce bo ago ra que, fe liz men te,
eu os abor dei. E não há nes te mo men to ne nhum sen -
ti do re van chis ta ou opor tu nis ta, mas o in tu i to de elo gi-
ar a ati tu de de Mi nis tros e do Pre si den te, que es tão se 
dis po ni bi li zan do para ne go ci ar com as en ti da des dos
ser vi do res pú bli cos uma pro pos ta al ter na ti va da re-
for ma da Pre vi dên cia. Quem ga nha com a ne go ci a-
ção é a so ci e da de, o Par la men to, a de mo cra cia.

O pró prio Pre si den te Lula, quan do trou xe a pro -
pos ta ao Con gres so, Se na dor Mão San ta – e V. Exª foi 
tes te mu nha –, di zia: “Ago ra é a vez do Par la men to. É
no Par la men to que va mos cons tru ir a pro pos ta al ter-
na ti va ou não, se vai ter emen da ou não; se vai ser
apro va da na ín te gra”.

Pois bem, o Par la men to está fa zen do a sua par -
te. E faço tam bém este dis cur so hoje por que, numa
re u nião, hoje pela ma nhã, sob a co or de na ção do Pre -
si den te José Sar ney, a Mesa por una ni mi da de re a fir-
mou a su ges tão do Co lé gio de Lí de res, para que na
pró xi ma ter ça-fe i ra ins ta le mos no Se na do uma Co-
mis são Mis ta com pos ta de 11 Se na do res e 11 De pu-

ta dos, des ti na da a ou vir tudo so bre a Pre vi dên cia no
Bra sil e no mun do, dis cu tir e ne go ci ar os di ver sos as -
pec tos en tão apre sen ta dos. Tra ta-se de uma pos tu ra
acer ta da do Co lé gio de Lí de res, da Mesa do Se na do,
que ou vi rão to das as en ti da des. Ou vi re mos os Mi nis-
tros? Cla ro que sim, mas ou vi re mos tam bém to das as 
cen tra is sin di ca is, as con fe de ra ções, as en ti da des
dos ser vi do res pú bli cos, como a Anfip, por exem plo, a
Fe na fisp, que me vi si ta ram ain da on tem no ga bi ne te,
to dos os se to res li ga dos aos tra ba lha do res da área
pú bli ca e da área pri va da.

Di ria que é um bom mo men to, ao con trá rio de
al guns, que ten tam mos trar que é um mo men to de
fra gi li da de do Go ver no. Não, não é de fra gi li da de. Tem
gran de za quem sen ta, dis cu te e ne go cia. Não tem
gran de za quem tem uma pos tu ra sec tá ria, ra di cal,
não ace i ta di a lo gar, que ape nas quer ser o dono da
ver da de, que sabe tudo. Esta mos sem pre apren den-
do. A cada dia que pas sa, quan to mais ve lho eu fico,
apren do mais, prin ci pal men te a arte de ne go ci ar com
o Se na dor Edu ar do Su plicy, a quem con ce do um
apar te e, em se gui da, ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Pa u lo Paim, cum pri men to V. Exª pela ma ne i ra
como está ana li san do o de sen ro lar da ne go ci a ção
so bre a re for ma pre vi den ciá ria. Ain da po de rão sur gir
pas sos im por tan tes na re for ma tri bu tá ria. Gos ta ria de
lem brar al guns epi só di os. Pri me i ra men te, o Pre si den-
te Luiz Iná cio Lula da Sil va tem uma tra je tó ria de vida
em que a ne go ci a ção para vi a bi li zar a su pe ra ção dos
mais di fí ce is im pas ses é uma ca rac te rís ti ca. Por mu i-
tas ve zes, Lula en fren tou di fi cul da des.Cer ta oca sião,
Sua Exce lên cia, jun ta men te com ou tros com pa nhe i-
ros, che gou a fi car pre so no Dops, por 40 dias, em ra -
zão dos im pas ses que fo ram su pe ra dos com o tem po.
Sua ca pa ci da de de ne go ci a ção en tão foi re co nhe ci da
por to dos, ain da que ti ves se ha vi do mo men tos mu i to
di fí ce is, tais como os que le va ram à in ter ven ção no
sin di ca to, à sua pri são e à de ou tros lí de res. Mas tam -
bém foi Lula quem en si nou os que o su ce de ram no
Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos do ABC, na CUT.Com pa-
nhe i ros como Jair Me neg he li, Luiz Ma ri nho, Vi cen ti-
nho for ma ram-se ali na que la es co la. Lá, apren de ram
a im por tân cia de se rem as ser ti vos quan to ao seu
pon to de vis ta, às suas opi niões, mas tam bém sa ben-
do ou vir o ou tro lado. E não é à toa que o Pre si den te
Lula foi o pri me i ro dos lí de res sin di ca is que cer to dia
dis se, Se na dor Mão San ta, Se na dor Pa u lo Paim, que, 
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como Pre si den te do Sin di ca to, não mais ne go ci a ria
com o, di ga mos, di re tor de re la ções in dus tri a is das
gran des em pre sas mul ti na ci o na is que ali es ta vam,
seja da Ford, da Mer ce des, da Sca nia-Va bis, da Volk -
swa gen e ou tras. Pe diu, en tão, que o Pre si den te da
Fi esp à épo ca, Luiz Eu lá lio de Bu e no Vi di gal, sen tas-
se à mesa de ne go ci a ções, mu dan do, as sim, a qua li-
da de dos en ten di men tos. Com essa ex tra or di ná ria
ha bi li da de, o Pre si den te Lula che gou à Che fia do Po -
der, à Pre si dên cia da Re pú bli ca. E era mais do que
na tu ral que, na Pre si dên cia, fos se a pes soa que,
apre sen tan do idéi as, tam bém se abris se para ou vir
os mais di ver sos seg men tos da so ci e da de. E lem bre-
mo-nos de que, quan do o Pre si den te Lula en tre gou
pes so al men te ao Con gres so Na ci o nal as Pro pos tas
de Re for ma da Pre vi dên cia e Tri bu tá ria, Sua Exce lên-
cia dis se aos Con gres sis tas: “Ago ra está em suas
mãos. Mas é che ga da a hora de S. Exªs con tri bu í rem,
de ba te rem, apre sen ta rem pro po si ções”. Por tan to, o
Pre si den te aqui veio com essa ati tu de de ne go ci a dor.
É cla ro, a pro pos ta foi por mu i tos elo gi a da. Eu pró prio
que ro di zer que ob ser vei nas li nhas mes tras das pro -
po si ções de Lula o in tu i to de es ta be le cer ma i or eqüi -
da de en tre os que ser vem no se tor pú bli co e os que
ser vem no se tor pri va do. Tam bém ava li a va que era
im por tan te aper fe i ço ar as pro pos tas, mas, em prin cí-
pio, es tou de acor do com o sen ti do ma i or das di re tri-
zes e nor mas ali con ti das. Aos pou cos, fo mos ou vin do
as opi niões se ve ras, às ve zes mu i to crí ti cas, dos ser -
vi do res pú bli cos – au di to res, ma gis tra dos –, de al-
guns seg men tos do se tor pri va do tam bém e até de
mem bros de nos so Par ti do. V. Exª mes mo cha mou a
aten ção para inú me ros as pec tos. O mes mo fi ze ram a
Se na do ra He lo í sa He le na, a De pu ta da Lu ci a na Gen -
ro, o De pu ta do João Ba tis ta Babá e ou tros, como,
Wal ter Pi nhe i ro, Tar cí sio Zim mer mann, João Fon tes
etc. Por ca u sa da com ba ti vi da de des ses Par la men ta-
res, hou ve cer to sen ti men to de pre o cu pa ção e até de
mal-es tar. Alguns ava li a vam que as crí ti cas fe i tas por
es ses Par la men ta res es ta vam sen do ob ser va das.
Pelo en tu si as mo, pelo ca lor da for ma como al guns se
ma ni fes ta ram em nos so Par ti do, três Par la men ta res
fo ram de nun ci a dos à Co mis são de Éti ca e de sen ca-
de ou-se um pro ce di men to. Qu e ria lem brar algo mu i to
sig ni fi ca ti vo, que o Pre si den te Lula deve es tar pre sen-
ci an do em sua vi a gem pela Eu ro pa, es pe ci al men te
no Re i no Uni do. Ali o Pri me i ro-Mi nis tro, Tony Bla ir –
te nho cer te za – está se tor nan do um es ta dis ta cer ta-

men te mais com pe ten te e ma i or do que o se ria, pelo
fato de com pa nhe i ros de seu par ti do, às ve zes, cha -
ma rem a aten ção dele, se ve ra men te, por ca u sa de
pon tos em que dis cor dam. Exem plo dis so foi o que
acon te ceu com a guer ra do Ira que. Em fe ve re i ro úl ti-
mo es ti ve em Lon dres e pude ob ser var que Tony Bla ir
es ta va re ce ben do crí ti cas se ve ras do seu pró prio Par-
ti do o La bour Party. Tais crí ti cas fi ze ram bem ao Pri -
me i ro-Mi nis tro. Te nho a con vic ção de que a opi nião
de V. Exª aqui for te men te ma ni fes ta da fez bem ao
Pre si den te Lula e tam bém aos Mi nis tros Ri car do Ber -
zo i ni e José Dir ceu. To da via, pre ci sa mos ter cer to
sen ti do de ma i or to le rân cia. Isso será ob je to da mi nha
re fle xão pe ran te os ca tor ze Se na do res de nos sa Ban -
ca da na re u nião do Di re tó rio Na ci o nal. Sem pre su ge-
ri mos aos nos sos com pa nhe i ros, es pe ci al men te à
Se na do ra He lo i sa He le na, que ajam de for ma cons -
tru ti va e res pe i to sa, mas res pe i ta mos o di re i to de les
de ma ni fes tar sua opi nião. Esta mos ob ser van do as
con se qüên ci as do mo vi men to so ci al e dos diá lo gos
com os ju í zes e os Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, es pe ci al men te com o Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa.
O mo vi men to so ci al, de um lado, se es pa lha nas ruas
e, de ou tro, os ar gu men tos sur tem efe i to. Vejo pe los
jor na is que o ex-Go ver na dor e ex-Pre si den te Ita mar
Fran co tam bém aju dou nes sa ar ti cu la ção, mas tudo
isso é par te de um mo vi men to im por tan te. Em ver da-
de, a de mo cra cia está sen do for ta le ci da, mas pre ci-
sa mos tam bém for ta le cê-la no seio de nos so Par ti do
para que pos sa res guar dar e for ta le cer ain da mais o
Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.
Meus cum pri men tos a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Eu é que
cum pri men to mais uma vez V. Exª, Se na dor Edu ar do
Su plicy, pela for ma cla ra, tran qüi la como de mons tra a
im por tân cia da li ber da de de opi nião, da li ber da de de
ex pres são e, ao mes mo tem po, bus ca um pro ces so
de ne go ci a ção. No mo men to es ta mos con tri bu in do
para isso com a ins ta la ção des sa co mis são es pe ci al
no Se na do.

Se na dor Mão San ta, sem pre é uma ale gria re -
ce ber o apar te de V. Exª. 

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, pri me i ra men te, cum pri men to V. Exª pela gran -
de za de me con ce der a opor tu ni da de de apar teá-lo. O 
Emba i xa dor Cos ta e Sil va, um em ba i xa dor ne gro, fi -
cou em pri me i ro lu gar no con cur so do Ita ma raty. Foi o
ma i or po e ta pi a u i en se e dis se: “Pi a uí, ter ra que ri da, fi -
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lha do sol do Equa dor”. Ao ser en tre vis ta do pelo Ba -
rão do Rio Bran co, ou viu de S. Exª: “V. Exª não será
em ba i xa dor, por que é pre to, pa re ce um ma ca co e nós 
não po de mos man dá-lo re pre sen tar o Bra sil”. Foi uma 
frus tra ção para Cos ta e Sil va. Entre tan to, hoje, um de
seus fi lhos é o Pre si den te da Aca de mia Bra si le i ra de
Le tras. O Emba i xa dor Alber to Cos ta e Sil va fez con -
cur so e foi um dos mais bri lhan tes em ba i xa do res. Se -
na dor Pa u lo Paim, a luta de V. Exª con tra a dis cri mi na-
ção, que con ti nua ao lon go dos anos, é jus ta. Com
mu i ta gran de za, V. Exª ten ta cor ri gir essa nó doa da
his tó ria de nos sa di plo ma cia. Eu de i xa ria ao Pre si-
den te Lula, que ele ge mos, um en si na men to mu i to
jus to. V. Exª foi a pri me i ra pes soa a ter co ra gem de
sen si bi li zar o Go ver no para a ques tão ra ci al. Mon tes-
qui eu ima gi nou três Po de res: Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e
Exe cu ti vo. Foi V. Exª que trom bou com o Mi nis tro Ri -
car do Ber zo i ni e sen si bi li zou essa aber tu ra. Já que o
PT não quer V.Exª como a luz do Rio Gran de do Sul, a
mes ma luz que foi Ge tú lio Var gas, Alber to Pas qua li ni,
que é Pe dro Si mon e que é V. Ex.ª, eu de i xa ria uma
men sa gem ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, a
fim de que se ins pi re em Fran ço is Mit ter rand. Assim
como Luiz Iná cio Lula da Sil va, Mi ter rand con cor reu
na pri me i ra vez e per deu; con cor reu na se gun da e
per deu, mas na ter ce i ra ven ceu. Lula foi mais per sis-
ten te. Fran ço is Mit ter rand, – ami go de V. Exª, Se na dor
Arthur Vir gí lio – es cre veu um li vro e re ce beu um prê -
mio de li te ra tu ra. Após ca tor ze anos, re e le i to, no fi nal
da vida, com cân cer, Mi ter rand dis se que, se vol tas se
a ser pre si den te, for ta le ce ria os ou tros Po de res. Essa
é a men sa gem que gos ta ria que che gas se ao Pre si-
den te. Pro pos ta nes se sen ti do deve vir do Exe cu ti vo,
a fim de ser dis cu ti da, de ba ti da e me lho ra da aqui, em
res pe i to à ma i or au to ri da de, que é o povo. O povo é o
po der. De ve mos sa ber aus cul tar a voz rou ca do povo
nas ruas, como di zia o Lí der Ulysses Gu i ma rães.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Mão San ta, V. Exª, bri lhan te como sem pre, vol ta na
His tó ria, a fim de tra zer um fato im por tan te como o
que ilus tra meu hu mil de pro nun ci a men to. Eu me obri -
go nes te mo men to – pro me ti a mim mes mo não mais
fa lar do as sun to –, quan do V. Exª fala do Mi nis tro Ber -
zo i ni e da que la oca sião em que ele não me re ce beu,
a di zer que es tou mu i to tran qüi lo quan to a isso, por -
que, em bo ra S. Exª não te nha me re ce bi do na que la
opor tu ni da de, sin to que a pro pos ta que eu apre sen ta-
va, uma pro pos ta mu i to equi lí bra da, está con tem pla-
da ago ra em mu i tos dos pon tos da mesa de ne go ci a-
ção. Não im por ta que seja apro va da na ín te gra ou
não. O que per ce bo é que está no cen tro do de ba te,
exa ta men te da for ma que na que le mo men to a en tre-

guei. O Mi nis tro não abriu a por ta para o Se na dor?
Não im por ta. O im por tan te – e que ro elo gi ar o Mi nis-
tro Ber zo i ni – é que S. Exª abriu a por ta para o mo vi-
men to. Que S. Exª, en tão, pas se a ne go ci ar com a so -
ci e da de. Cum pri men to o Con gres so, mais uma vez,
por ter aber to a por ta para que a Co mis são Mis ta seja
ins ta la da na ter ça-fe i ra, a fim de que ou ça mos toda a
so ci e da de.

Sin to-me con tem pla do quan do a Casa onde
atuo abre as por tas para a so ci e da de, para to dos os
Mi nis tros, para to das as en ti da des de tra ba lha do res,
de em pre ga do res, en fim, para to dos os se to res da so -
ci e da de, para cons tru ir uma pro pos ta de re for ma da
Pre vi dên cia que aten da aos in te res ses dos tra ba lha-
do res das áre as pú bli ca, pri va da e, tam bém, dos apo -
sen ta dos e pen si o nis tas.

Estou tran qüi lo, ci en te do de ver cum pri do. Pa ra-
béns ao Go ver no Lula e a to dos os seus Mi nis tros,
que en ten de ram que ti nham que ne go ci ar, e ne go ci ar
aqui no Con gres so. Por que emen da cons ti tu ci o nal
não tem veto, é aqui que se de ci de. Por isso es ta mos
fa zen do a nos sa par te, o Go ver no fez a sua e, tam-
bém, as en ti da des dos tra ba lha do res, com a sua
enor me mo bi li za ção. Para mim, eles efe ti va men te são 
os he róis des se pro ces so. Nós aqui – sem pre digo
isso, o Se na dor Arthur Vir gí lio me co nhe ce há mu i to
tem po – ti ve mos um em ba te de alto ní vel. Te nho mu i-
to or gu lho de di zer que mu i tas ve zes dis cor dei de V.
Exª, mas fi ze mos sem pre um de ba te qua li fi ca do, tran -
qüi lo.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Sou ami go
e ad mi ra dor de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Pode sa -
ber que é re cí pro ca a po si ção que V. Exª ex põe nes te
ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – Se -
na dor Pa u lo Paim, que ro aler tá-lo de que o tem po de
V. Exª já ul tra pas sou cin co mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Como
mem bro da Mesa, sou o pri me i ro a ser fiel ao Re gi-
men to. Por isso en cer ro com mu i ta tran qüi li da de, di -
zen do que a de mo cra cia é que ven ce com essa pos -
tu ra de ne go ci a ção aqui no Con gres so.

Pa ra béns, Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. João Ba tis ta
Mot ta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) –
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,
in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, co me-
ça mos a luta de opo si ção ao Go ver no Lula a par tir da
re a ber tu ra cons ti tu ci o nal do Con gres so, numa épo ca
em que não dava para não apon tar mos a brus ca mu -
dan ça de dis cur so de S. Exª e de seus prin ci pa is se -
gui do res.

Che gou o mo men to em que, aqui na Casa, o Lí -
der do Go ver no e tan tas fi gu ras pre za das por nós dis -
se ram: olha, vo cês não vão po der pas sar o man da to
do Pre si den te Lula in te i ro di zen do que pen sá va mos
as sim tem pos atrás e que ago ra es ta mos pen san do
di fe ren te.

Vou me re fe rir, en tão, Sr. Pre si den te, a mu dan-
ças mu i to re cen tes:

Em 2 de mar ço: “Apo sen ta do ria de R$ 20 mil
não é di re i to, é pri vi lé gio. O país não pode pa gar por
isso”. José Ge no í no – Pre si den te do PT.

Em 10 de abril: “A gen te não con se gui rá fa zer
jus ti ça, para os mu i tos que que re mos, se con ti nu a rem
os pri vi lé gi os que pou cos con se gui ram nes te país”.
Lula – Pre si den te da Re pú bli ca.

Em 26 de abril: “A re for ma da Pre vi dên cia tem o
ob je ti vo de uni ver sa li zar os di re i tos. E como fa zer isso 
sem aca bar com os pri vi lé gi os?” A per gun ta é do Pre -
si den te do PT, José Ge no í no.

Em 5 de maio: “A re for ma é ne ces sá ria, por que
o go ver no fe de ral e os go ver nos es ta du a is não te rão
con di ções de ga ran tir o pa ga men to des sas apo sen ta-
do ri as no fu tu ro”. José Dir ceu – Che fe da Casa Ci vil.

Em 5 de maio: “Qu an do digo que ne nhum pon to
é ne go ciá vel é por que não co lo ca mos nada na pro-
pos ta para ser re ti ra do”. Re pi to: “Qu an do digo que ne -
nhum pon to é ne go ciá vel é por que não co lo ca mos
nada na pro pos ta para ser re ti ra do”. Quem dis se isso
foi o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, da Pre vi dên cia.

Em 21 de maio: O mes mo Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni diz: “Mu i tos con si de ram a re for ma for te. Se de -
pen des se só da mi nha opi nião, se ria um pou co mais
for te. É uma re for ma que tem um ca rá ter bas tan te
ame no em re la ção ao que re ve lam as con tas pú bli-
cas”. Ri car do Ber zo i ni.

Em 30 de maio: “O PT e o go ver no não vão fi car
re féns de meia dú zia de ser vi do res que não que rem
mu dar nada”. José Ge no í no, Pre si den te do PT.

Em 17 de ju nho: “Não pos so ace i tar que al guém
nes te país se apo sen te com R$ 17 mil por mês e que
40 mi lhões de pes so as não te nham opor tu ni da de de
tra ba lhar”. Lula, Pre si den te da Re pú bli ca.

Estou me re fe rin do a mu dan ças já nes te exer cí-
cio, já nes te ano.

O Glo bo de hoje re gis tra, além das pri me i ras
fra ses aqui li das, mais as se guin tes pé ro las:

Em 8 de ju lho: “O Go ver no está aber to à ne go ci-
a ção, des de que seja ex ten si va a to dos os ser vi do res
pú bli cos”. José Dir ceu

Em 9 de ju lho: “O go ver no tem um ob je ti vo com
essa re for ma e esse ob je ti vo é esse, sim – ine go ciá vel.
Ago ra, a ma ne i ra de atin gir esse ob je ti vo pode ter va ri-
a ções e por isso nós sem pre apos ta mos que a co mis-
são es pe ci al na Câ ma ra, e de po is o Se na do, são os
es pa ços pri vi le gi a dos para que qual quer idéia nova,
mais cri a ti va, mais, di ga mos, ne go ciá vel den tro do
Con gres so Na ci o nal, pos sa ser al can ça da”. Ber zo i ni.

O mes mo Ber zo i ni que di zia, no dia 05 de maio,
que ne nhum pon to era ne go ciá vel, por que não ha via
co lo ca do nada na pro pos ta para ser re ti ra do. A pro-
pos ta de S. Exª se ria per fe i ta, aca ba da, com ple ta e
sem bode rus so. Ago ra, já dá para re ti rar al gu ma co i-
sa da pro pos ta. Mu dou S. Exª.

Ago ra digo mais al gu ma co i sa, Sr. Pre si den te,
ain da da edi ção de O Glo bo de hoje. O Pre si den te da
Co mis são Espe ci al da Pre vi dên cia, De pu ta do Ro ber-
to Brant, ex-Mi nis tro da Pre vi dên cia, diz que a re for-
ma da Pre vi dên cia está es va zi a da e que o mer ca do
no ta rá isso. O Mi nis tro Anto nio Pa loc ci, da Fa zen da,
não te ria gos ta do. Embo ra fa vo rá vel à ne go ci a ção, o
Mi nis tro se ria con tra mu dan ças que atin gis sem o nú -
cleo da pro pos ta. “Se gun do in te gran tes do Go ver no
pró xi mos a Pa loc ci, o Mi nis tro não abre mão dis so,
mes mo por que o tex to do Go ver no se ria um com pro-
mis so não só com a so ci e da de, mas tam bém com o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal (FMI).

Sr. Pre si den te, peço a in clu são, nos Ana is da
Casa, de ar ti go pu bli ca do hoje no jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, as si na do pelo jor na lis ta Gus ta vo Patú, in ti-
tu la do: “No meio do ca mi nho ha via dois Po de res”.

Leio al guns pe que nos tre chos:

Caiu por ter ra uma tese mu i ta pro pa-
gan de a da pelo go ver no: a de que ne go ci a-
ções pré vi as “com a so ci e da de” e com os
go ver na do res po de ri am vi a bi li zar a apro va-
ção rá pi da e in te gral das re for mas pre vi den-
ciá ria e tri bu tá ria.

No meio do ca mi nho ha via dois Po de-
res, o Le gis la ti vo e o Ju di ciá rio – os mes-
mos que, há al guns dias, o pre si den te Luiz
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Iná cio Lula da Sil va dis se se rem in ca pa zes
de atra pa lhar seus pla nos. O Con gres so si-
na li zou que não está dis pos to a ser vir de
ins tân cia ho mo lo ga tó ria de pro je tos do Exe -
cu ti vo, e os ma gis tra dos de mons tra ram que
uma opo si ção mi no ri tá ria, mas com am pa ro
ins ti tu ci o nal, pode en fren tar um apo io am-
plo, mas di fu so, da opi nião pú bli ca ou do
mer ca do fi nan ce i ro.

Fi cou evi den te a fra gi li da de dos acor dos
cos tu ra dos pelo Pla nal to no CDES (Con se lho
Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e
So ci al) e com os 27 go ver na do res.

No caso da re for ma pre vi den ciá ria, o
mais im por tan te era con se guir um aval mí ni-
mo das cen tra is sin di ca is no con se lho, es-
pe ci al men te na CUT. Con se guiu-se ape nas
uma opo si ção me nos os ten si va da cú pu la
cu tis ta, que não im pe diu que ser vi do res pro -
mo ves sem uma gre ve e ou tros bus cas sem
cri ar uma nova cen tral.

Na re for ma tri bu tá ria, bus cou-se apro-
va ção do em pre sa ri a do. Mas, logo que o
pro je to che gou à Câ ma ra, as con fe de ra ções
pa tro na is se or ga ni za ram para cri ti car o tex -
to e pro por mo di fi ca ções.(...)

O Go ver no so fre ain da as con se qüên-
ci as de ter op ta do por pro je tos que con tra ri-
am po si ções his tó ri cas do PT. Con tam-se
nos de dos os pe tis tas que de fen dem com
al gum en tu si as mo as re for mas, que ga nha-
ram o ca rim bo de me ros ajus tes des ti na dos
a ali vi ar o ca i xa da União e dos Esta dos.

Nun ca será pos sí vel sa ber se o go ver no
já con ta va com as di fi cul da des ou se foi sur -
pre en di do por elas. A ques tão é se o Pla nal to
está pa tro ci nan do um re cuo cal cu la do ou
dan do uma de mons tra ção de fra que za que
põe em ris co o cro no gra ma das re for mas.

Não vou ler o res tan te. Re gis tro ape nas que,
sob o pon to de vis ta do PSDB, nos sa po si ção é de
per ple xi da de. Hoje, es tou te le fo nan do para cada Go -
ver na dor do Par ti do para sa ber o que pen sam das
no vi da des, até por que cos tu ra ram um acor do, su-
pos ta men te imu tá vel, com o Pre si den te Lula. As re-
for mas se ri am imu tá ve is, per fe i tas, aca ba das, com-
ple tas, in fa lí ve is, e vejo que não é bem essa a per -
cep ção do Go ver no.

Sob o pon to de vis ta da mi nha Ban ca da, da mi -
nha Li de ran ça, con si de ra mos o jogo ze ra do, ou seja,
va mos co me çar a dis cu tir tudo, a par tir do zero. Da qui
para fren te, quem sabe, che ga mos ou não che ga mos
a al gum acor do fu tu ro.

Vejo o Go ver no como ins tá vel; vejo um Go ver no
que con se gue ser ar ro gan te numa pon ta e fra co na
ou tra. Apren di, ao lon go da mi nha vida, que não raro a 

ar ro gân cia e a fra que za são si nô ni mos. O fra co é o ar -
ro gan te ina ca ba do; o fra co é o ar ro gan te que não
con se gue ser ar ro gan te e, por isso, é in com ple to. O
ar ro gan te é aque le que re pre sen ta o fra co com ple to
por que ele, ar ro gan te, além de o ser, é fra co tam bém,
ele é mais com ple to. Eu me sin to di an te do jogo com -
ple ta men te ze ra do, por que as ma ni fes ta ções de con -
tra di ção já não são mais aque las en tre o dis cur so tra -
di ci o nal de Lula e de seus se gui do res e a cha ma da
Car ta aos Bra si le i ros. A con tra di ção se ria, Sr. Pre si-
den te, en tre o que di zi am eles tem pos atrás, me ses
atrás, dias atrás e o que di zem hoje pre mi dos pela cir -
cuns tân cia.

Alguns di zem: Fra que za por ca u sa de uma gre -
ve? Meu Deus, um Go ver no que não sabe en fren tar
uma gre ve?

Por ou tro lado: Mera in co e rên cia mes mo? Um
Go ver no que não te ria con vic ção do que es ta va fa-
zen do? Um go ver no que su pos ta men te pro po ria co i-
sas mais du ras, para de po is amo le cer?

Se o Go ver no pro pu nha co i sas du ras que não
eram ne ces sá ri as, por que en tão as es ta ria pro pon-
do? Por sa dis mo? Por ne ces si da de? Por ser ex ple ti vo
na sua for ma de ex pres sar sua vi são da re a li da de?

O fato é que para nós do PSDB a con ver sa está
com ple ta men te ze ra da. Va mos ana li sar, de mons tran-
do cla ra men te que é mu i to di fí cil pen sar em qual quer
par ce ria com um Go ver no que muda fe i to uma bi ru ta
de ae ro por to; que muda do can di da to para o Pre si-
den te, que muda do Pre si den te para o Pre si den te,
que muda do Mi nis tro para o Mi nis tro. E não es tou fa -
lan do de ou tro Mi nis tro, o que as su miu no lu gar de
Ber zo i ni. Estou fa lan do de Ber zo i ni, es tou fa lan do de
quem di zia uma co i sa um tem po atrás, afir man do que
a pro pos ta era in fa lí vel e ago ra que já não é mais. 

O jogo está ze ra do. Nós aqui con ti nu a mos per -
ple xos, que ren do sa ber a que pon to irá essa de mons-
tra ção que para mim é no ci va, é ma lé fi ca, de uni da de,
de ca sa men to en tre uma pos tu ra ar ro gan te: “não pre -
ci so do Con gres so; faço; não há ge a da, não há nada a 
não ser Deus que me im pe ça de fa zer as co i sas”. E
em se gui da muda de opi nião e de mons tra fra que za
ao to mar e re a fir mar as suas de ci sões.

Encer ro, Sr. Pre si den te. Do pon to de vis ta do
PSDB, o Par ti do se co lo ca nes te mo men to como ex-
pec ta dor apre en si vo de uma cena que, no pla no po lí ti-
co, aos olhos do nos so Par ti do, não vai bem, de mons tra
ins ta bi li da de e nos ca u sa a to dos pre o cu pa ção.

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) –
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de. (Pa u-
sa.)

Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra, Se na do-
ra He lo í sa He le na, que dis põe de 19 mi nu tos.

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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é evi den-
te que a fala do Se na dor Arthur Vir gí lio é ex tre ma-
men te pro vo ca ti va, por mo ti vos di ver sos. Sabe S. Exª, 
por quem te nho ca ri nho es pe ci al, mas pro fun da di ver-
gên cia ide o ló gi ca, pro gra má ti ca e po lí ti ca, que sua
fala, nes te mo men to, está a res ga tar uma pro pos ta de 
re for ma da Pre vi dên cia que ha via sido apre sen ta da
ain da no Go ver no Fer nan do Hen ri que – por tan to,
com a sus ten ta ção po lí ti ca do PSDB, PMDB e PFL –
e que, in fe liz men te, nos so Go ver no se pre dis põe a
ace i tá-la e, em al guns as pec tos, pi o rá-la. É cla ro que
isso nos de i xa pro fun da men te an gus ti a dos. É cla ro
que o com por ta men to é “di nos sáu ri co” para aque les
que ten tam, de al gu ma for ma, en fren tar a agi o ta gem
in ter na ci o nal, os fun dos de pen são, os “zin zins”,
aque les que ga nham, de fato, jo gan do o di nhe i ro e a

pou pan ça dos tra ba lha do res dos se to res pú bli co ou
pri va do na lama da es pe cu la ção. Te mos uma enor me
di ver gên cia de con cep ção em re la ção à re for ma do
apa re lho de Esta do.

Por vá ri as ve zes, te nho dito que de fen do uma
pro pos ta de re for ma do apa re lho de Esta do, por que,
ao lon go da his tó ria, o Esta do bra si le i ro foi sen do pa -
ra si ta do e pri va ti za do por uma eli te po lí ti ca e eco nô-
mi ca de ca den te, cí ni ca, in ca paz e in com pe ten te.
Mon ta ram-se oli gar qui as pa tri mo ni a lis tas es pa lha das
por todo o Bra sil. Mu i tos es tu fam o pe i to de for ma ar -
ro gan te fa lan do dos su per sa lá ri os; os su per sa lá ri os
nos seus res pec ti vos Esta dos têm nome, so bre no me
e en de re ço, ge ral men te vin cu la dos à es tru tu ra do po -
der po lí ti co e do po der eco nô mi co.

Eu até po de ria me sen tir con tem pla da com a
fala do Se na dor Pa u lo Paim e o apar te do Se na dor
Edu ar do Su plicy, Sr. Pre si den te. Mas eu não po de ria
de i xar de fa lar, até por que, du ran te a vida, apren di
que o si lên cio não pro duz fru tos e, mes mo quan do o
fa lar sig ni fi ca ser com ba ti do com vi o lên cia, com tru -
cu lên cia e com ar ro gân cia, sem pre apren di, Se na dor
Mão San ta, que eu não te ria a ca pa ci da de de olhar
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nos olhos dos meus fi lhos se eu não fa las se aqui lo
que a mi nha ca be ça, o meu co ra ção, a mi nha alma e
a mi nha his tó ria de vida man dam, obri gam e le gi ti-
mam.

Por que es tou fa lan do hoje? Pri me i ro que ro di -
zer que, é ló gi co, há algo de sur pre sa be né fi ca nes sa
his tó ria toda. Enquan to o Se na dor Arthur Vir gí lio re -
cla ma por que dis cor da das mo di fi ca ções, acho que
mo di fi ca ções in te res san tes fo ram pro pos tas – ló gi co
que isso é na mi nha con cep ção. Mas eu não po de ria
de i xar de di zer, Sr. Pre si den te, que re al men te es tou
pro fun da men te sur pre sa com es sas mo di fi ca ções de
on tem para hoje. Qu an do fa lá va mos da in te gra li da de
das apo sen ta do ri as dos tra ba lha do res do se tor pú bli-
co, éra mos acu sa dos de “ra di ca lói des”, de fen so res
dos pri vi le gi a dos, de fen so res dos ma ra jás. E isso era
mu i to gra ve, por que le gi ti ma va no ima gi ná rio po pu lar
que o apa re lho de Esta do, que – in sis to – além das
prer ro ga ti vas ex clu si vas ao apa re lho de Esta do, se-
jam elas ci vis ou mi li ta res, não é de le ga da a con tra ta-
ção de ne nhu ma em pre sa para fazê-lo, pois, além
des sas ati vi da des que são prer ro ga ti vas ex clu si vas
do apa re lho de Esta do, os úni cos que pre ci sam do se -
tor pú bli co na área da sa ú de, de edu ca ção e de se gu-
ran ça pú bli ca não são os fi lhos dos que aqui es tão,
são os fi lhos da po bre za. Os po bres é que pre ci sam
do se tor pú bli co.

E, Sr. Pre si den te, não con si go de i xar de fi car im -
pres si o na da com a mu dan ça. Com sa tis fa ção, é ver -
da de, por que quan do fa lá va mos que quan to aos fun -
dos de pen são era inad mis sí vel que apre sen tás se-
mos uma pro pos ta, pois os fun dos de pen são e a pre -
vi dên cia com ple men tar era apre sen ta dos como al ter-
na ti va para ga ran tir sa ne a men to, a efi cá cia das con -
tas pú bli cas, nós éra mos apre sen ta dos como di nos-
sa u ros. É cla ro que não te nho ne nhum pro ble ma por
ser cha ma da de di nos sa u ro, por que, quan do é para
de fen der o es pa ço pú bli co sou Ti ra nos sa u ro Rex, não 
sou nem um her bí vo ro.

Duas co i sas ain da pre ci sam ser ex pli ca das. É
pos sí vel, não te nho dú vi da, de mu i tos Par la men ta res
que aqui tra ba lha ram, como os Se na do res Edu ar do
Su plicy, Pa u lo Paim e Par la men ta res da Câ ma ra... E,
já que falo do Se na do, que ro aqui adi an tar que es pe ro
que o Se na do não faça ne nhum acor do para di mi nu ir
os pra zos e ras gar o Re gi men to para o Se na do se
trans for mar em ane xo ar qui te tô ni co do cro no gra ma
es ta be le ci do pelo Pa lá cio do Pla nal to. Se isso ocor -
rer, deve aca bar o Se na do, Sr. Pre si den te. Não so mos
ape nas as ve lhi nhas e os ve lhi nhos re vi so res do que
a ju ven tu de da Câ ma ra faz. Te mos um pa pel, que é
de fi ni do cons ti tu ci o nal men te, e te mos obri ga ção de

qua li fi car o de ba te com a so ci e da de em tor no da ne -
ces si da de de apri mo rar o pro je to de re for ma.

Há duas co i sas que o Go ver no não res pon deu e 
que o Con gres so Na ci o nal tem de res pon der. Fo ram
duas mo ti va ções de dis cur sos gi gan tes cos. Lem-
bro-me, Se na dor Edu ar do Su plicy, de quan tas lá gri-
mas fo ram der ra ma das e que em nada sen si bi li za ram
a mu dan ça da pro pos ta. De ba tes qua li fi ca dos fo ram
fe i tos e igual men te não sen si bi li za ram. Há o mo vi-
men to so ci al. Há os Par la men ta res, é ver da de. Mas
eu só não es pe ro, por que a pri me i ra co i sa que per ce-
bo é: como um leão va len te se trans for ma num ga ti-
nho ma nho so di an te de uma toga. É re al men te im-
pres si o nan te como pode ha ver uma trans for ma ção
como essa!

Mas há duas co i sas que pre ci sa mos fa lar para a
so ci e da de. Se es ta mos fa lan do em re for ma da Pre vi-
dên cia, co me te mos um cri me no ima gi ná rio po pu lar
ao di vi dir a clas se tra ba lha do ra, ao jo gar os tra ba lha-
do res da ini ci a ti va pri va da con tra os tra ba lha do res do
se tor pú bli co.

Te mos de dar duas res pos tas às se guin tes in da-
ga ções: onde está o com ba te aos su per sa lá ri os? Eu
que ro sa ber. Será pos sí vel que não há con di ção de o
Pre si den te da Re pú bli ca, o Pre si den te do Se na do e o
Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral sen ta rem à
mesa – por que isso só a eles com pe te fa zer – para
de fi nir o teto sa la ri al, para aca bar com qual quer dis -
cur so, ou de ma gó gi co, ou bem in ten ci o na do ou mal
in ten ci o na do? Di an te de con jun tu ras po lí ti cas, co me-
çam no va men te a di zer “os ser vi do res pú bli cos são
pri vi le gi a dos, são os ma ra jás, os do nos dos su per sa-
lá ri os”.

Então, te nha mos a co ra gem po lí ti ca de de fi nir o
teto sa la ri al, por que isso, sim, com ba te pri vi lé gi os e
dis tor ções.

Há ain da ou tra res pos ta que de ve mos dar à so -
ci e da de para a se guin te per gun ta: o que essa re for ma
faz pe los po bres? Ela não faz nada pe los po bres. É
por isso que eu que ro ter o di re i to, como Se na do ra,
bem como to dos os ou tros Se na do res, de al te rar a
pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia, por que é de fun -
da men tal im por tân cia que se aca be com o fa tor pre vi-
den ciá rio que obri ga os fi lhos da po bre za, que es tão
na ini ci a ti va pri va da, e en tram mais cedo no mer ca do
de tra ba lho, a con ti nu ar, pela omis são da pro pos ta, a
tra ba lhar por mais dez anos para não so fre rem um
cor te de até 45% dos seus sa lá ri os.

Então, é de fun da men tal im por tân cia que fa ça-
mos uma emen da que pri vi le gie o cor ta dor de cana, o 
ca ta dor de lixo, o bóia-fria, os po bres, os opri mi dos e
ex clu í dos, os fi lhos da po bre za. Eu, como to dos os
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Se na do res, que ro ter o di re i to de fa zer a mo di fi ca ção
na re for ma, por que ela nada faz para eles. Tam bém
em re la ção ao teto sa la ri al.

É can sa ti vo, para to dos aque les que de fen dem
um Esta do na ci o nal, ou que de fen dem o Esta do como 
ele men to fun da men tal em uma so ci e da de que se
que i ra ci vi li za da, ter sem pre al guém pas san do nas
nos sas ca ras, fa zen do o dis cur so, re pe tin do a can ti le-
na dos su per sa lá ri os e dos pri vi lé gi os.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra He lo í sa He le na, pri me i ra men te que ro dar a ma i-
or for ça à pro po si ção que V. Exª faz no sen ti do de o
Pre si den te da Re pú bli ca se re u nir com o Pre si den te
do Con gres so Na ci o nal, Se na dor José Sar ney, e com
o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro
Ma u rí cio Cor rêa, para tra tar des sa ques tão pre vis ta
na Cons ti tu i ção e que de pen de, como V. Exª as si na la,
da ini ci a ti va de les. É pre ci so re co nhe cer que o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va não so li ci tou a qual -
quer de nós, De pu ta dos e Se na do res, que fos se ajus -
ta da a sua re mu ne ra ção em re la ção ao que está de fi-
ni do e que hoje é me nor do que a dos Srs. De pu ta dos
e Se na do res. Sua Exce lên cia dis se que não pre ci sá-
va mos equi pa rar. Então, Sua Exce lên cia está hoje, di -
ga mos, com for ça mo ral para di zer aos ou tros dois
Pre si den tes, Ma u rí cio Cor rêa e José Sar ney: va mos
nos sen tar e con ver sar, por que isso é atri bu i ção cons -
ti tu ci o nal nos sa e a po pu la ção bra si le i ra es pe ra que
nós ve nha mos a de fi nir o teto má xi mo. Assim, po de ri-
am che gar os três a uma so lu ção de bom sen so. Tal -
vez S. Exªs pos sam per gun tar aos Srs. De pu ta dos e
Se na do res, bem como aos de ma is Mi nis tros do Su -
pre mo Tribu nal Fe de ral e dos de ma is tri bu na is, se al -
guém tem al gu ma su ges tão ra zoá vel e de bom sen so
que pos sa ser con si de ra da ade qua da para to dos. O
pri me i ro pon to, en tão, é o com ple to apo io a essa su -
ges tão de V. Exª. Pas so ao se gun do pon to. V. Exª de -
mons tra que hou ve, de fato, uma evo lu ção, re co nhe ce
que o mo vi men to so ci al sur giu com mu i ta for ça e que
hou ve tam bém a opi nião de inú me ros Srs. Par la men-
ta res, den tre os qua is V. Exª, que se co lo cou como se -
ve ra crí ti ca de al guns dos pon tos da re for ma da Pre vi-
dên cia, de mons tran do a ne ces si da de de sua mo di fi-
ca ção. V. Exª res sal ta que o en con tro com o Pre si den-
te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral co in ci diu com o mo -
men to em que foi de fla gra da uma gre ve de ser vi do-
res, pa re cen do que hou ve uma jun ção de fe nô me nos
que con tri bu í ram para fle xi bi li zar a po si ção até an te-

on tem mais rí gi da do Go ver no. Mas o que de se jo aqui
as si na lar é o que se pas sa, in clu si ve, no âm bi to do
prin ci pal Par ti do de sus ten ta ção do Go ver no, o nos so
PT, que terá, na pró xi ma se ma na, uma im por tan te re -
u nião do Di re tó rio Na ci o nal, do qual V. Exª faz par te. É
ne ces sá rio as si na lar que V. Exª tem ex pres sa do ao
Par ti do e à opi nião pú bli ca que é mu i to pro vá vel que a 
pro pos ta apre sen ta da pelo Pre si den te da Re pú bli ca
seja mo di fi ca da en quan to tra mi ta na Câ ma ra e por
oca sião da sua vo ta ção na que la Casa – aliás, não sa -
be mos ain da exa ta men te como ela che ga rá ao Se na-
do Fe de ral. Assi na lo este pon to por que, no mo men to
em que o Di re tó rio Na ci o nal exa mi na se de ve ria V. Exª 
ser san ci o na da ou não por ati tu des, pa la vras, vo ta-
ções, no Se na do Fe de ral, é pre ci so que se con si de re
que nes te pon to V. Exª tem ra zão. O Go ver no está de -
mons tran do que po de rá ha ver uma ne go ci a ção e que
a pro pos ta po de rá che gar aqui de ma ne i ra di fe ren te
da pro pos ta do Pre si den te, que, aliás, quan do en tre-
gou as pro pos tas de re for ma da Pre vi dên cia e tri bu tá-
ria ao Con gres so Na ci o nal, con cla mou-nos a to dos a
re fle tir so bre elas, de ba tê-las, pro por mo di fi ca ções...
E esse é o nos so pa pel cons ti tu ci o nal. O Pre si den te
Lula, que tem uma tra je tó ria de ex cep ci o nal ne go ci a-
dor di an te de si tu a ções so ci a is as mais di fí ce is na
His tó ria des te País, ten do che ga do à Pre si dên cia por
esse mo ti vo, cer ta men te, na Pre si dên cia, es ta rá
aber to ao diá lo go e à ne go ci a ção com os mais di ver-
sos seg men tos, ob vi a men te, com a res pon sa bi li da de
de in for mar à opi nião pú bli ca e a nós o que será viá vel
e pos sí vel e que aten de rá ao sen ti do ma i or de eqüi -
da de e de jus ti ça. Infe liz men te, não po de rei as sis tir
to tal men te ao seu pro nun ci a men to, ten do em vis ta
que não pos so per der o avião das 19 ho ras. Eu já vou
che gar e ter que cor rer de ma is.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te ao meu que ri do com pa nhe i ro, Se -
na dor Edu ar do Su plicy.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Mão San -
ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se rei bem bre -
ve. Se na do ra He lo í sa He le na, V. Exª foi de uma fe li ci-
da de e de uma ob je ti vi da de ex tra or di ná ri as. O gran de
pro ble ma des te País são os al tos sa lá ri os. No Pi a uí,
co lo quei um re du tor, e pa guei caro por isso, mas fiz.
Os al tos sa lá ri os fo ram cor ta dos. Então, é pos sí vel.
Nos pa í ses ci vi li za dos, a di fe ren ça en tre o me nor e o
ma i or sa lá rio é de dez ve zes. A di fe ren ça de ve ria ser
de trin ta ve zes, o que da ria como ma i or sa lá rio
R$7.200,00. Esse de ve ria ser o teto. Essa é a gran de
con cen tra ção de ri que za e a gran de in jus ti ça. Qu e ro
di zer a V. Exª que o que con si de ro a ma i or ver go nha
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par tiu do Po der Ju di ciá rio. É um tal sa lá rio para as fi -
lhas inup tas, para as fi lhas que não se ca sa ram e, na
ver da de, elas têm sa lá ri os igua is aos dos pais. E os
mi li ta res co pi a ram isso. Essa é a ver go nha ma i or.
Elas não es tão mais nem se ca san do para con ti nu ar
com o di re i to, até bem ve lhi nhas, mes mo ar ru man do
ou tros amo res, de ou tras for mas. Isso é que tem de
ser cor ta do aqui, nes te Par la men to, que re pre sen ta o
sen ti men to da qui lo de que mais o povo ne ces si ta: jus -
ti ça.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. Para en cer rar, por que
sei que es ta mos no ho rá rio li mi te, ape nas que ro de i-
xar ab so lu ta men te cla ra uma si tu a ção, que para mim
só não é ri sí vel por que me pro vo cou mu i to so fri men to.
Re al men te, as lá gri mas der ra ma das não fo ram su fi ci-
en tes para sen si bi li zar, os de ba tes e os ar gu men tos
apre sen ta dos não pro du zi ram fru tos; ape nas es té re is
ame a ças for ta le ci das. Mes mo as sim, eu não po de ria
de i xar de sa u dar os que têm co ra gem, os que ti ve ram
a ca pa ci da de de cri ti car quan do o mais cô mo do era
ca lar e, es pe ci al men te, o mo vi men to so ci al, o mo vi-
men to sin di cal, que está a fa zer o que apren de mos
den tro do PT, que par ti do é par ti do, go ver no é go ver-
no e mo vi men to sin di cal é mo vi men to sin di cal.

Ago ra, fi cam duas ta re fas, Sr. Pre si den te. É cla -
ro que aqui tam bém está pre ser va da a in jus ti ça de im -
por aos tra ba lha do res do se tor pú bli co te rem que tra -
ba lhar en tre cin co e sete anos a mais para não te rem
uma per da de 35% na apo sen ta do ria.

Algu mas al te ra ções de fun da men tal im por tân-
cia de vem ser fe i tas, in clu si ve a pos si bi li da de de se
cri ar a pre vi dên cia com ple men tar para os no vos ser -
vi do res.

Há ain da duas ques tões às qua is o Exe cu ti vo
tem obri ga ção de res pon der. Onde está o com ba te
aos pri vi lé gi os? A pro pos ta, da for ma como foi apre -
sen ta da, con ti nua pos si bi li tan do os su per sa lá ri os. É
pre ci so ana li sar as al te ra ções a se rem fe i tas para os
fi lhos da po bre za, para o cor ta dor de cana, para o
bóia-fria, para o tra ba lha dor ru ral, para aque le que,
por en trar mais cedo no mer ca do de tra ba lho – exis te
uma omis são na pro pos ta em re la ção a esse as sun to
– deve con ti nu ar tra ba lhan do mais 10 anos para não
ter um cor te de até 45% na sua apo sen ta do ria. Espe -
ro que o Se na do pos sa re a li zar es sas mo di fi ca ções,
por que de i xar rou bar o meu man da to, é ruim, eu não
de i xo.

Obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – So -

bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 569 ,DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi-

men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja in se ri do em
ata voto de apla u so e con gra tu la ções pe los 113 anos
da ci da de de Boa Vis ta, ca pi tal do Esta do de Ro ra i-
ma, ocor ri do no úl ti mo dia 9 de ju lho.

Sala das Ses sões, 10 de ju lho de 2003. – Mo za-
ril do Ca val can ti – Au gus to Bo te lho – Ro me ro
Jucá.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – A
Pre si dên cia en ca mi nha rá os vo tos de con gra tu la-
ções.

So bre a mesa, pro je to de re so lu ção da Mesa
que pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2003

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

pas sa a vi go rar com as se guin te al te ra ções:

“CAPÍTULO V
Do uso da Pa la vra

Art.14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:
I – Como ora dor ins cri to, para as con si de ra ções

que en ten der, nos ses sen ta mi nu tos que an te ce dem
a Ordem do Dia, por vin te mi nu tos ou, após a Ordem
do Dia, por trin ta mi nu tos;

II – se lí der, uma úni ca vez, por dez mi nu tos, em
qual quer fase da ses são, ex ce to na Ordem do Dia,
para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio,
com pre fe rên cia so bre os ora do res ins cri tos;

III – na dis cus são de qual quer pro po si ção cons -
tan te da Ordem do Dia (art. 273), uma só vez, por dez
mi nu tos;

IV – na dis cus são da re da ção fi nal (art. 321),
uma só vez, por cin co mi nu tos, o re la tor e um Se na-
dor de cada blo co ou par ti do;

V – no en ca mi nha men to de vo ta ção (art. 308 e
pa rá gra fo úni co do art. 310), uma só vez, por cin co mi -
nu tos;

VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual quer fase
da ses são, por cin co mi nu tos, se no mi nal men te ci ta-
do na oca sião, para es cla re ci men to de ato ou fato de -
sa bo na dor que lhe te nha sido atri bu í do em dis cur so
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ou apar te, não sen do a pa la vra dada, com essa fi na li-
da de, a mais de dois ora do res na mes ma ses são;

VII – re vo ga do;
VIII – em qual quer fase da ses são, por cin co mi -

nu tos:
a) pela or dem, para in da ga ção so bre an da men-

to dos tra ba lhos, re cla ma ção quan to à ob ser vân cia
do Re gi men to, in di ca ção de fa lha ou equí vo co em re -
la ção à ma té ria da Ordem do Dia, ve da do, po rém,
abor dar as sun to já re sol vi do pela Pre si dên cia;

b) para sus ci tar ques tão de or dem, nos ter mos
do art. 403;

c) para con tra di tar ques tão de or dem, li mi ta da a
pa la vra a um só Se na dor;

IX – para apar te ar, por dois mi nu tos, obe de ci das
as se guin tes nor mas:

a) o apar te de pen de rá de per mis são do ora dor,
su bor di nan do-se, em tudo que lhe for apli cá vel, às
dis po si ções re fe ren tes aos de ba tes;

b) não se rão per mi ti dos apar tes:
1 – ao Pre si den te;
2 – a pa re cer oral;
3 – ao ora dor quan do no uso da pa la vra pelo

pra zo de cin co mi nu tos, ex ce to nos ca sos de re que ri-
men to de ho me na gem de pe sar ou de voto de apla u-
so ou se me lhan te;

c) a re cu sa de per mis são para apar te ar será
sem pre com pre en di da em ca rá ter ge ral, ain da que
profe ri da em re la ção a um só Se na dor;

d) o apar te pro fe ri do sem per mis são do ora dor
não será pu bli ca do;

e) ao apar te ar, o Se na dor con ser var-se-á sen ta-
do e fa la rá ao mi cro fo ne;

XI – para in ter pe lar Mi nis tro de Esta do, por cin co
mi nu tos, e, para a ré pli ca, por dois mi nu tos (art. 398,
X).

§ 1º É ve da do ao ora dor tra tar de as sun to es tra-
nho à fi na li da de do dis po si ti vo em que se ba se ar a
con ces são da pa la vra.

§ 2º O uso da pa la vra, na hi pó te se pre vis ta no
in ci so II, pode ser de le ga do, uma vez por se ma na, a
qual quer de seus li de ra dos, me di an te pré via co mu ni-
ca ção es cri ta à Mesa. (NR)

Art. 15. Os pra zos pre vis tos no art. 14 são im -
pror ro gá ve is, não sen do lí ci to ao Se na dor uti li zar-se
do tem po des ti na do a ou tro, em acrés ci mo ao de que
dis po nha.

Art. 16. A pa la vra será dada na or dem em que
for pe di da, sal vo ins cri ção.

Art.17. Ha ve rá, so bre a mesa, no Ple ná rio, li vro
es pe ci al no qual se ins cre ve rão os Se na do res que
qui se rem usar da pa la vra, nas di ver sas fa ses da ses -
são, de ven do ser ri go ro sa men te ob ser va da a or dem
de ins cri ção.

§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa la vra mais
de duas ve zes por se ma na se não hou ver ou tro ora -
dor ins cri to que pre ten da ocu par a tri bu na.

§ 2º A ins cri ção será. para cada ses são, po den-
do ser ace i ta com an te ce dên cia não su pe ri or a duas
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be ra ti vas.
(NR)

§ 3º Ás ins cri ções se rão aber tas ao fi nal de cada 
ses são, des con si de ra das as pror ro ga ções.

Art. 18. O Se na dor, no uso da pa la vra, po de rá
ser in ter rom pi do:

I – pelo Pre si den te:
a) para le i tu ra e vo ta ção de re que ri men to de ur -

gên cia, no caso do art. 336, 1, e de li be ra ção so bre a
ma té ria cor res pon den te;

b) para apre ci a ção de ma té ri as a que se re fe-
rem os arts. 62 e 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e
353 des te Re gi men to, cujo pra zo es te ja es go ta do;

c) para vo ta ção não re a li za da no mo men to
opor tu no, por fal ta de nú me ro (arts. 304 e 305);

d) para co mu ni ca ção im por tan te;
e) para re cep ção de vi si tan te (art. 199);
f) para vo ta ção de re que ri men to de pror ro ga ção

da ses são;
g) para sus pen der a ses são, em caso de tu mul to

no re cin to ou ocor rên cia gra ve no edi fí cio do Se na do;
h) para ad ver ti-lo quan to à ob ser vân cia do Re gi-

men to;
i) para pres tar es cla re ci men to que in te res sem à

boa or dem dos tra ba lhos;
II – por ou tro Se na dor:
a) com o seu con sen ti men to, para apar teá-lo;
b) in de pen den te men te de seu con sen ti men to,

para for mu lar à Pre si dên cia re cla ma ção quan to à ob -
ser vân cia do Re gi men to.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de in ter rup ção pre vis-
to nes te ar ti go será des con ta do em fa vor do ora dor,
sal vo quan to ao dis pos to no in ci so II, a.

Art. 19 Ao Se na dor é ve da do:
I – usar de ex pres sões des cor te ses ou in sul tu o-

sas;
II – fa lar so bre re sul ta do de de li be ra ção de fi ni ti-

va do Ple ná rio.
Art. 20 Não será lí ci to ler da tri bu na ou in clu ir em 

dis cur so, apar te, de cla ra ção de voto ou em qual quer
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ou tra ma ni fes ta ção pú bli ca, do cu men to de na tu re za
si gi lo sa.

Art. 21 O Se na dor, ao fa zer uso da pa la vra,
man ter-se-á de pé, sal vo li cen ça para se con ser var
sen ta do, por mo ti vo de sa ú de, e di ri gir-se-á ao Pre si-
den te ou a este e aos Se na do res, não lhe sen do lí ci to
per ma ne cer de cos tas para a Mesa.

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

SEÇÃO II
Da Hora do Expe di en te

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

Art. 158. O tem po que se se guir à le i tu ra do ex -
pe di en te será des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te, po den do cada um dos ins cri tos usar da
pa la vra pelo pra zo má xi mo de vin te mi nu tos.

§ 1º A Hora do Expe di en te po de rá ser pror ro ga-
da pelo Pre si den te, uma úni ca vez, pelo pra zo má xi-
mo de quin ze mi nu tos, para que o ora dor con clua seu
dis cur so caso não te nha es go ta do o tem po de que
dis po nha, ou para aten di men to do dis pos to no § 2º,
após o que a Ordem do Dia terá ini cio im pre te ri vel-
men te.

§ 2º Se al gum Se na dor, an tes do tér mi no da
Hora do Expe di en te, so li ci tar à Mesa ins cri ção para
ma ni fes ta ção de pe sar, o Pre si den te lhe as se gu ra rá o 
uso da pa la vra na pror ro ga ção.

§ 3º No caso do § 2º, so men te po de rão usar da
pa la vra três Se na do res, di vi din do a Mesa, igual men-
te, en tre os ins cri tos, o tem po que res tar da pror ro ga-
ção.

§ 4º As ins cri ções que não pu de rem ser aten di-
das em vir tu de do le van ta men to ou da não re a li za ção
da ses são, co me mo ra ção es pe ci al, ou em vir tu de do
dis pos to no § 5º, trans fe rir-se-ão para a ses são do dia 
se guin te e as des ta para a sub se qüen te.

§ 5º Ha ven do, so bre a mesa ou na Ordem do
Dia, ma té ria ur gen te com pre en di da no art. 336, I, e
ma té ria com pra zo de tra mi ta ção es go ta do (art. 62 e
64, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 353 do Re gi-
men to Inter no), não se rão per mi ti dos ora do res na
Hora do Expe di en te (art. 14, I, b).

§ 6º Res sal va do o dis pos to no art. 160, II, não
ha ve rá pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, nem apli -
ca ção do dis pos to no § 2º, se hou ver nú me ro para vo -
ta ção ou se, na ses são, se deva ve ri fi car a pre sen ça
de Mi nis tro de Esta do.(NR)”

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

Re por tan do à co mu ni ca ção fe i ta pelo Pre si den-
te ao Ple ná rio na ses são do dia 12 do cor ren te mês, a
Mesa, em re u nião re a li za da nes se dia, con si de ran do
as vá ri as ma ni fes ta ções dos ora do res ins cri tos, re sol-
veu apre sen tar o pre sen te pro je to de re so lu ção com
vis tas a mu dar ou in tro du zir me ca nis mo no Re gi men-
to Inter no que vise a pre ser var di re i to do Se na dor, es -
pe ci al men te quan to ao uso da pa la vra.

Entre as pro pos tas está a al te ra ção do tem po do 
uso da pa la vra pe las li de ran ças, e ain da, pe los Se na-
do res após a Ordem do Dia.

Ou tra re i vin di ca ção diz res pe i to à ins cri ção para 
fa lar na ses são se guin te que, atu al men te, o Re gi men-
to de ter mi na seja aber ta ao fi nal de cada ses são.
Como as ses sões vêm se pro lon gan do além do ho rá-
rio re gi men tal, os Se na do res são obri ga dos a aguar -
dar o seu tér mi no para se ins cre ve rem. Nes se sen ti-
do, as ins cri ções pas sa rão a ser per mi ti das ao tér mi-
no da ses são, des con si de ra das as pror ro ga ções.

Su gi ro à Mesa que não seja di la ta do o pra zo de
três mi nu tos além dos 20 mi nu tos re gi men ta is an tes
da Ordem do Dia e dos 50 — re du zi dos para 20 ou 30
—, que não fos sem da dos mais três mi nu tos. Com
isso ga nham o Par la men to e a so ci e da de, que quer
ou vir esse com por ta men to plu ral do Se na do Fe de ral.
Qu e ro pres tar, na ver da de, mi nha so li da ri e da de a que 
a Mesa ob te nha êxi to pre ci so no cum pri men to da ma -
té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) — A Mesa
agra de ce a in ter ven ção e V. Exª por que sabe como
tem sido di fí cil o con tro le do tem po na Casa. Evi den-
te men te, a nos sa po si ção tem sido a de pe dir aos Srs.
Se na do res a co la bo ra ção para que te nham to dos
opor tu ni da de de usar da pa la vra e que o Re gi men to
seja cum pri do.

Ain da hoje re me ti aos Li de res um pro je to de re -
for ma do Re gi men to, de modo a que a Casa pos sa ter 
ins tru men tos ca pa zes de evi tar o que V. Exª aca ba de
de nun ci ar.

A Pre si dên cia tem que in for mar ao Ple ná rio
que nes ta ses são foi con ce di da a pa la vra a Se na-
do res pela Li de ran ça de Par ti do que não era o de -
les, o que não tem am pa ro re gi men tal. Eu não es -
ta va pre si din do nes se mo men to a ses são, mas co -
mu ni co à Casa que não con ce de rei a pa la vra em
ne nhu ma hi pó te se, uma vez que isso fere o art. 15
do nos so Re gi men to.
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Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Jef fer son Pé res
Lí der do PDT
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – José Sar ney, Pre si den te.

OFGSJP 73/2003 

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Ao Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te
Em aten ção a sua so li ci ta ção re fe ren te ao Pro -

je to de Re so lu ção que al te ra o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, in for mo que con cor do com as mu-
dan ças pro pos tas e su gi ro que os cin co mi nu tos do
apar te se jam ex pres sa men te des con ta dos do tem po
do ora dor.

Aten ci o sa men te, – Jef fer son Pé res, Lí der do
PDT.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Anto nio Car los Va la da res
Lí der do PSB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – José Sar ney, Pre si den te.

GLPSB OF. Nº 110/2003

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men to-o cor di al men te, di ri jo-me a Vos sa

Exce lên cia para opi nar so bre a mi nu ta de Pro je to de
Re so lu ção que bus ca al te rar o Re gi men to Inter no de
Se na do Fe de ral, a fim de me lhor dis ci pli nar o uso da
pa la vra pe los se nho res se na do res, a qual foi en ca mi-
nha da a esta li de ran ça para ma ni fes ta ção.

Pri me i ra men te es cla re ço a Vos sa Exce lên cia
que sou re la tor do Pro je to de Re so lu ção nº 16, de
2003 (PRS nº 16/2002), de au to ria do Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, em trâ mi te na Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao qual já de vol vi o res pec-
ti vo pro ces sa do com re la tó rio a ser apre ci a do por
aque le Ple ná rio.

Assim, com pa ran do o alu di do PRS nº 16/2002
com a Pro pos ta en ca mi nha da, vis lum bro que o PRS
nº 16/2003 dis ci pli na me lhor a ma té ria, mu i to em bo ra
seja sem pre bem-vin da toda e qual quer pro po si ção
que ob je ti ve pos si bi li tar o au men to da par ti ci pa ção
dos Se na do res na ati vi da de par la men tar, como é o
caso do Pro je to em exa me.

Con tu do, o mul ti ci ta do PRS nº 16/2002 re duz de 
vin te para dez mi nu tos, do tem po de que dis põe o Se -
na dor para fa zer uso da pa la vra, nos ses sen ta mi nu-
tos que an te ce dem a Ordem do Dia (art. 14, I). Tam-
bém re duz, de cin qüen ta para trin ta mi nu tos, o tem po
para qua is quer con si de ra ções, após a Ordem do Dia
(art. 14, IX). Fi nal men te, pro põe, como re gra ge ral, o
uso da pa la vra pelo Se na dor ape nas uma vez por se -
ma na. A ex ce ção de pen de rá da au sên cia de ins cri-
ção de ou tro Se na dor para ocu par a tri bu na (art. 17, §
1º). O Se na dor in te res sa do em ocu par a tri bu na de ve-
rá se ins cre ver para cada ses são, com an te ce dên cia
não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri as, de li be ra ti vas
ou não, em lu gar de duas, como de ter mi na atu al men-
te o Re gi men to (art. 17, § 2º).

Res sal vo que o re la tó rio en ca mi nha do à CCJ
so bre o mé ri to do PRS nº 16/2003 não aca ta a res tri-
ção do uso da pa la vra uma vez por se ma na, na nova
re da ção do § 1º do art. 17, pois en ten do que tal me di-
da con fi gu ra uma li mi ta ção, mais do que um es tí mu lo,
à par ti ci pa ção dos Se na do res nas di ver sas fa ses das
ses sões.

To da via, no que tan ge a re du ção de duas para
uma vez por se ma na as oca siões em que o Se na dor
po de rá se ins cre ver para ocu par a tri bu na, ex ce to se
não hou ver ora dor ins cri to, bem como, acer ca do pra -
zo para a ins cri ção, que está sen do am pli a do de duas
para cin co ses sões or di ná ri as, de li be ra ti vas ou não,
em meu en ten der, fa ci li tam o pro ces so de ins cri ção
dos se na do res in te res sa dos em dis cur sar.

Aliás, a re du ção do tem po dos pro nun ci a men-
tos, an tes da Ordem do Dia, de vin te para dez mi nu-
tos, e de po is da Ordem do Dia, de cin qüen ta para trin -
ta mi nu tos, con tri bu i rá para au men tar o nú me ro de
Se na do res que fará uso da pa la vra, o que cer ta men te
im pri mi rá ma i or di na mis mo às ses sões.

Por tan to, en ten do que o PRS nº 16/2003 aten de
me lhor as ne ces si da des que se fa zem pre sen te.
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À opor tu ni da de, re i te ro meus pro tes tos de alta
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, Lí der do PSB.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2000

Alte ra os in ci sos I e IX do art. 14 e
os §§ 1º e 2º do art. 17 do Re gi men to
Inter no, com o ob je ti vo de dar nova dis ci-
pli na ao uso da pa la vra pelo Se na dor nas 
Ses sões Ordi ná ri as do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os in ci sos I e IX do art. 14 e os §§ 1º e 2º

do art. 17 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
pas sam a vi ger com a se guin te re da ção:

Art. 14 ...................................................
I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce-

dem a Ordem do Dia, por dez mi nu tos; (NR)
..............................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo

de trin ta mi nu tos, para as con si de ra ções
que en ten der (art. 176); (NR)

............ ..................................................
Art. 17. ..................................................
§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa -

la vra mais de uma vez por se ma na, se não
hou ver ou tro ora dor ins cri to que pre ten da
ocu par a tri bu na. (NR)

§ 2º A ins cri ção será para cada ses-
são, po den do ser ace i ta com an te ce dên cia
não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri-
as.(NR)

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

O nos so ob je ti vo é per mi tir que ma i or nú me ro
de Se na do res pos sa ocu par a tri bu na para pro fe rir
dis cur sos, pois a re gra re gi men tal vi gen te li mi ta bas -
tan te a opor tu ni da de de mu i tos Se na do res exer ce-
rem, na ple ni tu de, a ati vi da de par la men tar.

Des se modo, su ge ri mos que o Se na dor se ins -
cre va para ocu par a tri bu na ape nas uma vez por se -
ma na, em vez de duas, como pre vê o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ex ce to se não hou ver ora -
dor ins cri to de acor do com essa re gra.

Tam bém es ta mos pro pon do a am pli a ção do pra -
zo para que o Se na dor pos sa ha bi li tar-se para as so-
mar a tri bu na em ses são a re a li zar-se nos dias se-
guin tes, po den do fa zer sua ins cri ção com essa fi na li-
da de com a an te ce dên cia de até cin co ses sões or di-
ná ri as, seja de li be ra ti va ou não, em vez das atu a is
duas ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be-
ra ti vas.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
com pre en são dos nos sos Pa res para a apro va ção
des se pro je to de re so lu ção que, a nos so ver, vai ao
en con tro do prin cí pio da igual da de da re pre sen ta ção
da Fe de ra ção nes ta Casa.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2000. –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

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

Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la-
vra:

I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce dem a
Ordem do Dia, por vin te mi nu tos;
....................................................................................

IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo de cin-
qüen ta mi nu tos, para as con si de ra ções que en ten-
der (art. 176);

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Efra im Mo ra is

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan do-lhe
que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te, Lí der da Li de ran ça Par la men tar da Mi no ria
(PFL/PSDB).

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan do-lhe
que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te, Lí der da Li de ran ça Par la men tar da Mi no ria
(PFL/PSDB).
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Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Arthur Vir gí lio
Lí der do PSDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan do-lhe
que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
Lí der do Go ver no
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan do-lhe
que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Tião Vi a na
Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no
(PT/PSB/PTB/PL)
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan do-lhe
que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

OFÍCIO Nº 089/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te ex ter nar nos sa po si ção a

res pe i to da mi nu ta de Pro je to de Re so lu ção que al te-
ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral no que diz
res pe i to ao uso da pa la vra.

No in tu i to de co la bo rar para o apri mo ra men to
das mo di fi ca ções pro pos tas na re fe ri da ma té ria, su -
ge ri mos uma al te ra ção no ca put do Arti go 158, o qual 
pas sa ria a ter a se guin te re da ção:

“Art. 158 – O tem po que se se guir à le -
i tu ra do ex pe di en te será des ti na do aos ora -
do res da Hora do Expe di en te, po den do
cada um dos ins cri tos usar da pa la vra pelo
pra zo má xi mo de dez mi nu tos.”

Com re la ção ao § 20 do mes mo Arti go 158, dis -
cor da mos da re da ção pro pos ta por en ten der que res -
trin ge ex ces si va men te o uso da pa la vra, nas con di-
ções que es pe ci fi ca. So mos, por tan to, con trá ri os a
essa al te ra ção, e fa vo rá ve is a que se man te nha a atu -
al re da ção.

Apro ve i tan do o en se jo, su ge ri mos, ain da, que o
iní cio da Ses são seja an te ci pa do re gi men tal men te
para as 14:00 ho ras, de modo a per mi tir que um nú -
me ro ma i or de ora do res pos sa se ma ni fes tar an tes da 
Ordem do Dia.

Assim sen do, con si de ra mos opor tu nas e jus tas
as mo di fi ca ções ofe re ci das à apre ci a ção des ta Li de-
ran ça, res sal van do-se as su ges tões aqui apre sen ta-
das.

Cer to de con tar com a com pre en são de Vos sa
Exce lên cia, apro ve i to a opor tu ni da de para en vi ar-lhe
mi nhas sin ce ras e cor di a is sa u da ções.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Fer nan do Be zer ra
Lí der do PTB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exa mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra os Re gi men tos Inter nos do Se na do Fe -
de ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Mag no Mal ta
Lí der do PL
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – José Sar ney, Pre si den te.
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Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Lí der do PMDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – José Sar ney, Pre si den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.

Se na dor Mo za ril do Ca val can ti

Lí der do PPS

Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, José Sar ney, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – O

pro je to lido vai à pu bli ca ção.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que fica

aber to o pra zo de cin co dias úte is para a apre sen ta-
ção de emen das pe ran te a Mesa.

So bre a mesa, re que ri men tos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 570, DE 2003

Re quer in for ma ções o Mi nis tro do
Tra ba lho acer ca da sus pen são de re cur-
sos do FAT, pelo pro gra ma Plan for, a cen -
tra is sin di ca is.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 5º, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das ao
Se nhor Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go in for ma ções
acer ca da sus pen são, por de ter mi na ção do Tri bu nal
de Con tas da União – TCU, de re pas ses de ver bas do
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor –FAT, pelo pro gra-
ma Plan for, para as cen tra is sin di ca is CUT, So ci al De -
mo cra cia, For ça Sin di cal e Insti tu to Cul tu ral do Tra ba-
lho (da CGT), sob a ale ga ção de ir re gu la ri da des na
apli ca ção des sas ver bas, es pe ci fi can do o tipo de ir re-

gu la ri da des, va lo res e ou tras in for ma ções ati nen tes
ao as sun to.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, es ta mos so li ci tan do di re ta men te ao Mi nis tro do
Tra ba lho e Empre go in for ma ções so bre tais fa tos.

Sala das Ses sões, 10 ju lho de 2003. – Se na dor
Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 571, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro dos
Trans por tes, acer ca da re cu pe ra rão da
BR-319, des ti na da a li gar Ma na us a Por to
Ve lho.

Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 5º, §
2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que a Mesa so li ci te ao
Se nhor Mi nis tro dos Trans por tes in for ma ções acer ca
de pro vi dên ci as para a re cu pe ra ção da ro do via que
se ria o mais im por tan te elo de li ga ção en tre Ma na us e 
Por to Ve lho e, por tan to, com todo o Bra sil.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta. No caso em
ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te de
men sa gens, via e-mail, que che gam di a ri a men te ao
meu ga bi ne te, com ape los às au to ri da des fe de ra is,
no sen ti do da re cu pe ra ção da BR-319, que con ti nua
in tran si tá vel, frus tran do as po pu la ções da que la área,
que de i xam de con tar com a úni ca via de li ga ção com
todo o Bra sil. Tra ta-se de ro do via que nun ca teve seu
tra je to con clu í do e que, de al guns me ses para cá, foi
re le ga da a com ple to aban do no, com pre ju í zos in cal-
cu lá ve is para as po pu la ções do Ama zo nas e do Nor -
te.

Sala das Ses sões, 10 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – 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 (João Ba tis ta Mot ta) – A
Pre si dên cia re ce beu o Ofí cio nº 136, de 2003, de 7 do 
cor ren te, do Se nhor Mi nis tro de Esta do do De sen vol-
vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or, en ca mi nhan-
do in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº
373, de 2003, do Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – 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 (João Ba tis ta Mot ta) – A

Pre si dên cia re ce beu o Avi so nº 244, de 2003, de 7 do
cor ren te, do Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia So ci-
al, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao Re-
que ri men to nº 284, de 2003, da Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) – 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 (João Ba tis ta Mot ta) Não

há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res Val dir Ra upp, Luiz Otá vio,

Ante ro Paes de Bar ros, Sér gio Gu er ra, Re gi nal do Du -
ar te, Ro me ro Jucá, Pe dro Si mon e a Srª Se na do ra
Lú cia Vâ nia en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é com gran de sa tis fa ção que co me mo ro
a vi tó ria, hoje anun ci a da, ob ti da pela pe cuá ria na ci o-
nal ao con quis tar o pri me i ro lu gar no mer ca do mun di-
al dos ex por ta do res de car ne. Ven de mos, nos úl ti mos
12 me ses, 1,5 mi lhão de to ne la das de car ne, ul tra-
pas san do a Aus trá lia, cujo de sem pe nho está em que -
da.

Re pre sen tan do Ron dô nia, um dos seis Esta dos
que con cen tram a pro du ção na ci o nal de car ne bo vi-
na, que ro cum pri men tar os pe cu a ris tas bra si le i ros
pela vi tó ria. Mu i to es for ço, ab ne ga ção, gran des in ves-
ti men tos e âni mo ele va do pela ex pec ta ti va de me lhor
re tor no fi nan ce i ro es tão mar can do esta tra je tó ria na -
ci o nal cam peã.

To da via, que ro re no var mi nhas ad ver tên ci as an -
te ri o res, da qui des ta tri bu na, so bre a ne ces si da de de
ma i or aten ção do go ver no ao se tor pro du ti vo.

Esta mos cres cen do, po de mos cres cer mais ain -
da, mas o se tor re gis trou per da de ren da no tri mes tre
pas sa do, pois os cus tos au men ta ram, em mé dia, 7%,

en quan to o pre ço caiu em igual pro por ção, con for me
aler ta do Fó rum Na ci o nal Per ma nen te da Pe cuá ria de 
Cor te da Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e Pe -
cuá ria do Bra sil.

Ante nor No gue i ra, seu co or de na dor, re for ça o
acer to de nos so aler ta, re co nhe cen do que essa ba i xa
re mu ne ra ção do se tor aca ba rá de ses ti mu lan do a pro -
du ção, com re fle xos ne ga ti vos para o con su mi dor e
para a po lí ti ca na ci o nal de ex por ta ções.

So bre isso, aliás, res sal to que o pró prio Mi nis té-
rio da Agri cul tu ra aca ba de man ter re u nião com o se -
tor, onde de i xou cla ro que os pa í ses im por ta do res,
es pe ci al men te eu ro pe us, não abrem mão de con tro le
ri go ro so so bre a car ne que ad qui rem, exi gin do, in clu-
si ve, so men te aque las ori gi ná ri as de ani ma is ras tre a-
dos ele tro ni ca men te por sa té li te.

São fo men tos des ta na tu re za, de cor ren tes de
de man das so fis ti ca das e ca ras, que a pe cuá ria na ci o-
nal, que o meu Esta do, pre ci sam e es pe ram da po lí ti-
ca na ci o nal do go ver no fe de ral para a pe cuá ria de
cor te.

Ron dô nia é ter ri tó rio pri vi le gi a do, te mos água
abun dan te o ano todo, pas tos ver de jan tes, mas ca re-
ce mos de ma i or apo io ofi ci al para in cre men tar nos sa
pro du ção, subs ti tu in do as cri a ções ex ten si vas e ele-
van do nos sa pro du ti vi da de e a qua li da de ge ral do re -
ba nho bo vi no.

Mu i to obri ga do!
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa nha-

men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, to dos te mos ob ser va do, com gran de sa tis fa-
ção, a in ten sa par ti ci pa ção dos Go ver na do res de
Esta do no bom an da men to da Re for ma Tribu tá ria. É
de se lou var, nes sa ques tão, a ini ci a ti va do Pre si den te
Lula de se abrir às crí ti cas e con tri bu i ções des ses
Che fes de Go ver no, vis to que os Esta dos se rão, sem
som bra de dú vi da, os en tes mais afe ta dos com as
mu dan ças pre vis tas na Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 41, de 2003, que al te ra rá o Sis te ma Tri bu tá-
rio Na ci o nal.

Nes se par ti cu lar, é com ale gria que des ta co a
par ti ci pa ção, nes sas re u niões, do Go ver na dor do
meu Esta do do Pará, Si mão Ja te ne. Des de a pri me i ra
re u nião com o Pre si den te, o Go ver na dor tem de fen di-
do ener gi ca men te os Esta dos ex por ta do res, em es-
pe ci al, como não po de ria de i xar de ser, o Esta do do
Pará.

Esse tra ba lho con ti nu a do, re fle xo da de di ca ção
do Go ver na dor Ja te ne ao povo pa ra en se, co me çou,
fi nal men te, a ge rar fru tos, fru tos es ses que, em úl ti ma
aná li se, be ne fi ci a rão não ape nas o Esta do do Pará,
mas toda a Na ção bra si le i ra.

O pri me i ro des ses fru tos re ve lou-se no anún cio,
fe i to pelo Go ver no Fe de ral no dia 30 de ju nho, da in -
ten ção de se cons ti tu ci o na li zar o fun do de com pen sa-
ção aos Esta dos ex por ta do res. A in clu são des se fun -
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do na Re for ma Tri bu tá ria con sis te em uma vi tó ria in -
con tes te das te ses de fen di das pelo Go ver na dor do
Pará des de o iní cio de seu man da to.

Ja te ne com ba te, en tre ou tras co i sas, as no tó ri-
as dis tor ções ad vin das da apli ca ção da Lei Com ple-
men tar nº 87, de 1996, mais co nhe ci da como Lei Kan -
dir. Essa Lei es ten deu, aos bens pri má ri os e semi-ela -
bo ra dos de ex por ta ção, a de so ne ra ção de ICMS, re -
ser va da, até en tão, aos pro du tos in dus tri a li za dos,
con for me dis põe o art. 159, in ci so II, da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

Ora, o ICMS se trans for mou, ao lon go do tem po,
no prin ci pal tri bu to do País em ter mos de ar re ca da-
ção. Com efe i to, esse im pos to res pon de, so zi nho, por
cer ca de 25% de toda a re ce i ta tri bu tá ria na ci o nal.
Sen do as sim, para que os Esta dos ex por ta do res não
fos sem pe na li za dos com bru tal que da na ar re ca da-
ção, a pró pria Lei Kan dir cri ou um fun do com pen sa tó-
rio a ser di vi di do en tre os Esta dos, se gun do cri té ri os
que, com o tem po, se re ve la ram ob so le tos e ine fi ca-
zes.

Infe liz men te, um dos ma i o res exem plos do in su-
ces so des se me ca nis mo se ve ri fi ca no meu pró prio
Esta do. Bas ta di zer que o Pará po de ria ter ar re ca da-
do, des de 1996, quan do en trou em vi gor a Lei Kan dir,
um to tal de 2 bi lhões e 300 mi lhões de re a is. Po rém, o
Esta do re ce beu dos fun dos com pen sa tó ri os tão-so-
men te um bi lhão e 800 mi lhões de re a is. As per das
acu mu la das nes se re la ti va men te cur to es pa ço de
tem po já al can çam, por tan to, a ci fra de 500 mi lhões
de re a is. Nos sa vo ca ção ex por ta do ra, até en tão mo ti-
vo de nos so ma i or or gu lho, aca bou se re ve lan do um
far do, em vis ta das no vas re gras a que ti ve mos de nos 
sub me ter.

Sub me te mo-nos, mas ja ma is nos con for ma-
mos. Pois nun ca pu de mos ace i tar a idéia de que as
ex por ta ções, tão be né fi cas à sa ú de eco nô mi ca do
País, pu des sem ser vis tas como algo pre ju di ci al aos
in te res ses dos en tes fe de ra dos. A mu dan ça des sa ló -
gi ca, que de ses ti mu la o em pre en di men to ex por ta dor,
é mais do que um de se jo; é uma ne ces si da de.

É di an te des sas cons ta ta ções que enal te ço a
atu a ção de ci si va do Go ver na dor Si mão Ja te ne. A li -
de ran ça que já vi nha exer cen do na de fe sa dos in te-
res ses dos Esta dos ex por ta do res ga nhou ain da mais
fô le go com a in ten si fi ca ção das dis cus sões so bre a
re for ma do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal.

Suas pro pos tas fo ram bri lhan te men te ex pos tas
no úl ti mo dia 1º, na au diên cia pú bli ca ocor ri da na Co -
mis são Espe ci al da Re for ma Tri bu tá ria, na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Tive a hon ra de acom pa nhar as dis -
cus sões, que con ta ram ain da com a par ti ci pa ção do
ex-de pu ta do Antô nio Kan dir, além de di ver sas li de-
ran ças re gi o na is pre o cu pa das com o tema.

O Go ver na dor Ja te ne qua li fi cou a cons ti tu ci o na-
li za ção dos fun dos com pen sa tó ri os como ab so lu ta-

men te fun da men tal. E não po de ria ser de ou tra for ma.
Se ria ina ce i tá vel in clu ir dis po si ções da Lei Kan dir no
tex to cons ti tu ci o nal sem, ao mes mo tem po, ga ran tir
aos Esta dos o res sar ci men to fi nan ce i ro pe las per das
que vêm, ano a ano, di la pi dan do os co fres es ta du a is.

As idéi as ex pos tas pelo Go ver na dor Ja te ne pe -
ran te a Co mis são Espe ci al fo ram aco lhi das com en tu-
si as mo pe los pre sen tes. O pró prio re la tor da Re for ma
Tri bu tá ria, o De pu ta do Vir gí lio Gu i ma rães, sa u dou a
emen da que cria o Fun do de Com pen sa ção como a
mais im por tan te den tre as 13 emen das apre sen ta das
pe los Go ver na do res. Esse é mais um fato que ates ta
a in dis cu tí vel pro pri e da de da ban de i ra em pu nha da
pelo Go ver na dor do Esta do do Pará.

E com pro va, tam bém, a re le vân cia e a sen si bi li-
da de do Par la men to como foro in dis pen sá vel na aná -
li se e no aper fe i ço a men to das re for mas es tru tu ra is
para o Bra sil. Res sar cir fi nan ce i ra men te os Esta dos
com vo ca ção ex por ta do ra, como é o caso do Pará,
sig ni fi ca in ves tir mos de ma ne i ra ine quí vo ca no au-
men to da com pe ti ti vi da de do pro du to na ci o nal.

To dos sa be mos que as ex por ta ções, ao fa vo re-
ce rem a ba lan ça co mer ci al, im pul si o nam a ca de ia
pro du ti va, a com pe ti ti vi da de de nos sos pro du tos e
ser vi ços e, em úl ti ma ins tân cia, são re qui si to in dis-
pen sá vel na su pe ra ção da de si gual da de e da po bre-
za. Não é pos sí vel con ce ber pro je tos de de sen vol vi-
men to na ci o nal que não con tem plem o es tí mu lo às
ex por ta ções como um de seus ele men tos fun da men-
ta is.

Com base na ca lo ro sa re cep ti vi da de que as pro -
pos tas do Go ver na dor pa ra en se re ce be ram, te mos a
cer te za de que o aper fe i ço a men to da pro pos ta de re -
for ma tri bu tá ria é ine xo rá vel. Nes se sen ti do, é um
con for to po der mos con tar com as pon de ra ções de Si -
mão Ja te ne, re ves ti das, to das elas, do mais pro fun do
sen so de jus ti ça. A pre sen ça do Go ver na dor Ja te ne
no prin ci pal foro de dis cus são da re for ma tri bu tá ria
evi den cia sua po si ção de pro ta go nis ta in dis pen sá vel
na cons tru ção das mu dan ças que es tão por vir.

Pro va vel men te vão sur gir vo zes iso la das que,
por ques tões de po lí ti ca de ba i xo ní vel, vão ten tar,
sem su ces so, des qua li fi car as con quis tas ob ti das le -
gí ti ma e de mo cra ti ca men te pelo Go ver na dor Ja te ne,
mas, to dos os bra si le i ros me di a na men te in for ma dos
sa bem que as ex por ta ções ao fa vo re ce rem a ba lan ça
co mer ci al, im pul si o nam a ca de ia pro du ti va, a com pe-
ti ti vi da de de nos sos bens e ser vi ços e, em úl ti ma ins -
tân cia, são re qui si tos in dis pen sá ve is na su pe ra ção
da de si gual da de e da po bre za. Não é pos sí vel con ce-
ber pro je tos de de sen vol vi men to na ci o nal que não
con tem plem o es tí mu lo às ex por ta ções, mes mo por -
que para que o País pos sa im por tar te mos ne ces si da-
de de ex por tar.

Re no va mos, por tan to, o apo io que sem pre de di-
ca mos ao Go ver na dor, por es tar mos con vic tos acer -
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ca da pro pri e da de e da le gi ti mi da de de sua ca u sa, cu -
jos fru tos se rão co lhi dos não só pelo povo pa ra en se,
mas por toda a na ção bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –

MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta Tribu na nes te mo -
men to para co men tar o edi to ri al do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, in ti tu la do “Sa in do da UTI”, pu bli ca do na edi -
ção de 27 de ju nho do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, aler ta para o qua dro de res tri ções cri a do

pela po lí ti ca de ju ros ele va dos pra ti ca da pelo go ver-
no. Aler ta, ain da, para as di fi cul da des que o go ver no
po de rá en fren tar se não equa ci o nar ra pi da men te a
ques tão das con tas ex ter nas.

O edi to ri al, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta Tri bu na
para co men tar o ar ti go pu bli ca do no jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, de 23 de ju nho do cor ren te, in ti tu la do “Car -
re i ras atro pe la das”, de au to ria do pro fes sor José
Arthur Gi an not ti.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que, se -
gun do en ten do, sua in ser ção nos ana is do Se na do é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o Pre si den te
Lula so bre a ma ne i ra como o go ver no tem pres si o na-

do sua ma i o ria no Con gres so para im por a re for ma
pre vi den ciá ria da for ma como foi apre sen ta da, evi tan-
do o diá lo go e a ne go ci a ção.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para um bre ve co men tá rio, a res pe i to da nos -
sa eco no mia, ba se a do no ar ti go ane xo, in ti tu la do “Li -
mi tes do su pe rá vit co mer ci al”, de au to ria do em pre sá-
rio Pa u lo Sa mi co, pu bli ca do no Jor nal do Bra sil, edi -
ção de 23 de ju nho do cor ren te ano.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que, se -
gun do en ten do, in ser ção nos ana is do Se na do é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, de avi so para o go ver no
Lula so bre a ne ces si da de de im ple men tar di re tri zes e

ações con cre tas para uma po lí ti ca con sis ten te de co -
mér cio ex te ri or, para que nos sa ba lan ça co mer ci al
não con ti nue de pen den te ex clu si va men te do com por-
ta men to das va riá ve is fi nan ce i ras.

O ar ti go, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, mu i tas ve zes, as re vo lu ções au tên ti cas,
aque les fe nô me nos que efe ti va men te têm a ca pa ci-
da de de trans for mar um país ou uma re gião, aca bam
não ten do o me re ci do des ta que no exa to mo men to
em que es tão ocor ren do.

Pois é bas tan te pro vá vel que, mais uma vez, es -
te ja mos a de pa rar-nos com si tu a ção des se tipo.

Há pou co mais de seis me ses, Sr. Pre si den te,
foi ina u gu ra do, no Dis tri to Indus tri al de Ma na us, o
Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia (CBA). O even -
to, é cla ro, re ce beu al gum des ta que na mí dia, e
pode-se di zer que os re sul ta dos a se rem al can ça dos
pela nova ins ti tu i ção pa re cem, de cer ta for ma, in tu í-
dos pela so ci e da de, es pe ci al men te a da re gião ama -
zô ni ca.

Não obs tan te, pen so que ain da es ta mos lon -
ge de al can çar a ver da de i ra di men são da ini ci a ti-
va; lon ge de com pre en der o que exa ta men te sig ni-
fi ca, para o Bra sil e para aque la re gião, a cri a ção
do CBA.

Em ter mos fí si cos e fi nan ce i ros, o CBA já re pre-
sen ta, em si, uma re a li za ção gran di o sa.

São doze mil me tros qua dra dos de área cons -
tru í da, onde es ta rão in te gra dos um com ple xo de vin te
e seis la bo ra tó ri os, uma cen tral de pro du ção de ex tra-
tos, ins ta la ções para in cu ba ção de em pre sas, alo ja-
men tos para pes qui sa do res e ins ta la ções de apo io
ad mi nis tra ti vo e à pes qui sa.

Uma obra na qual es tão sen do in ves ti dos ses -
sen ta mi lhões de re a is, em es for ço con jun to da Su pe-
rin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us, dos Mi nis té-
ri os do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri-
or, da Ciên cia e Tec no lo gia e do Meio Ambi en te, do
Go ver no do Esta do do Ama zo nas e da ini ci a ti va pri va-
da.

De qual quer for ma, po rém, pen so que, ain da
mais re le van tes que os as pec tos fí si cos e fi nan ce i ros
do em pre en di men to, são seus im pac tos am bi en ta is e
eco nô mi cos.

E isso, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, por -
que o CBA vai dar pri o ri da de aos tra ba lhos que, de
ma ne i ra sus ten tá vel, se apói am na ex tra or di ná ria
bi o di ver si da de da Ama zô nia. O que sig ni fi ca di zer
que a flo ra e a fa u na da re gião, em toda sua pu jan-

ça, se rão uti li za das para a ob ten ção de pro du tos
na tu ra is das mais di ver sas mo da li da des: dos pro -
du tos far ma cêu ti cos e fi to te rá pi cos aos cos mé ti-
cos e bi o in se ti ci das; dos pro du tos ali men tí ci os aos 
ex tra tos, co ran tes, aro ma ti zan tes e óle os es sen ci-
a is. É às em pre sas de trans for ma ção e in dus tri a li-
za ção des se tipo de pro du tos, Sr. Pre si den te, pro -
du tos eco lo gi ca men te cor re tos e de alto va lor
agre ga do, que o CBA dará su por te.

De modo que a re gião ama zô ni ca po de rá
aban do nar, de fi ni ti va men te, o mo de lo de de sen-
vol vi men to pre da tó rio que a ca rac te ri zou por tan to
tem po, e nes se sen ti do bas ta ria fa lar, por exem plo,
da ex plo ra ção in dis cri mi na da da ma de i ra.

Com o CBA, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
os ob je ti vos são ou tros.

Com o CBA, e aqui me per mi to trans cre ver
tex to ela bo ra do pela equi pe da nova ins ti tu i ção,
“se rão pri o ri za das as áre as de ciên cia, tec no lo gia
e ino va ção tec no ló gi ca, vi san do o au men to da
com pe ti ti vi da de dos bi o pro du tos e pro du tos agro -
pe cuá ri os pro du zi dos na Ama zô nia, e as se gu ran-
do de sen vol vi men to de téc ni cas que in flu en ci am
di re ta men te a pro du ti vi da de e a qua li da de des ses
pro du tos para o mer ca do in ter no e o exi gen te mer -
ca do in ter na ci o nal”.

Com o CBA, “se rão dis po ni bi li za das, ou con so li-
da das, com pe tên ci as em áre as de gran de re le vân cia
para o de sen vol vi men to bi o tec no ló gi co, como, por
exem plo, no se tor de mar cas e pa ten tes, na ges tão e
trans fe rên cia de tec no lo gi as e na in for ma ção so bre
pro du tos na tu ra is e bi o tec no ló gi cos e seus mer ca-
dos”.

Com o CBA, fi nal men te, “será de sen vol vi da e
po ten ci a li za da a ex pe riên cia que já exis te no País em
ter mos de bi o pros pec ção”.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, pen so que a cri a-
ção do Cen tro de Bi o tec no lo gia da Ama zô nia deve
ser lou va da. E pen so, ain da, que de ve mos em pre en-
der os es for ços ne ces sá ri os para que a ins ti tu i ção
con si ga fir mar-se e pres tar ao Bra sil e à re gião ama -
zô ni ca a con tri bu i ção e os ser vi ços que dela se es pe-
ram.

Afi nal, num mo men to em que até os no mes de
fru tos tí pi cos da re gião são pa ten te a dos por em pre-
sas es tran ge i ras, nada mais ur gen te que ter mos, ali,
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um cen tro de ex ce lên cia des ti na do à pre ser va ção de
nos sas ri que zas e ao de sen vol vi men to sus ten tá vel
de pro du tos ge nu i na men te na ci o na is.

Mu i to obri ga do!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, di an te do qua dro de vi o lên cia e
in se gu ran ça pú bli ca que vive o Bra sil hoje, tra go
aqui na for ma de pro je to de lei, uma idéia nova
pos ta em prá ti ca no Rio Gran de do Sul. Ape sar de
sin ge la, a ini ci a ti va pode re pre sen tar uma im por-
tan te con tri bu i ção no es for ço de toda a so ci e da de
para en fren tar esse gra ve pro ble ma so ci al que afli-
ge a po pu la ção bra si le i ra.

Re fi ro-me ao apro ve i ta men to de re cru tas dis-
pen sa dos das For ças Arma das no com ba te ao cri me,
for man do equi pes de Po li ci a is Mi li ta res Pro vi só ri os
que atu a rão em ci da des ga ú chas com mais de 200
mil ha bi tan tes.

Uma ação ino va do ra do Go ver no do Esta do do
Rio Gran de do Sul que po de rá ser apro ve i ta da em
todo o País.

De acor do com o pro gra ma pi lo to, os re cru-
tas dis pen sa dos re ce be rão tre i na men to es pe cí fi -
co e pas sa rão por cur sos de qua li fi ca ção pro fis si-
o nal.

Uma vez ha bi li ta dos à fun ção, os no vos sol da-
dos, com ida de má xi ma de 23 anos, fa rão tam bém
ser vi ços in ter nos e de apo io nas uni da des da PM,
bem como ati vi da des de se gu ran ça em even tos com
ba i xo po ten ci al de ris co (shows, par ti das es por ti vas,
en tre ou tros). Eles não se rão au to ri za dos a por tar ou
usar arma em pe río do de fol ga ou em trân si to. Os
con tra tos de tra ba lho são tem po rá ri os, pelo pe río do
de um ano, sen do pos sí vel a re no va ção. Ini ci al men te,
se rão apro ve i ta dos 1500 re cru tas dis pen sa dos do
Exér ci to.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i tas ve zes, a so lu ção
para gran des pro ble mas en con tra-se em idéi as sim -
ples e au da ci o sas. Pa re ce ser esse o caso. Li be ra dos
de ati vi da des me nos ofen si vas no que se re fe re à
ame a ça à so ci e da de, que pas sa rá a ser exer ci da pe -
los pro vi só ri os, os po li ci a is efe ti vos po de rão atu ar to -
tal men te no com ba te di re to ao cri me.

Des ta co que essa ini ci a ti va, pela sua pro fun di-
da de, tem um al can ce so ci al ma i or do que o sim ples

apro ve i ta men to di re to dos re cru tas nas ati vi da des de
se gu ran ça pú bli ca.

Cons tan te men te ve mos na im pren sa no tí ci-
as que nos es pan tam, in for man do so bre a dis pen-
sa de mi lha res de re cru tas e até de mi li ta res pro -
fis si o na is al ta men te tre i na dos, como os pára-que -
dis tas. O mo ti vo é a fal ta de re cur sos das For ças
Arma das para man tê-los mo bi li za dos. Mas se, por 
um lado, o Esta do eco no mi za em gas tos, tam bém
as su me o ris co de ver essa mão-de-obra ser uti li-
za da pelo cri me or ga ni za do e se vol tar con tra a
so ci e da de.

Cons ci en te des se qua dro, apre sen tei no Se na-
do pro je to de lei ins ti tu in do o Ser vi ço Ci vil Alter na ti vo,
que pre ten de subs ti tu ir o Ser vi ço Mi li tar Obri ga tó rio.
Mi nha in ten ção era ab sor ver, em be ne fí cio da so ci e-
da de, aque les que por mo ti vos di ver sos se abs têm de 
exer cer ati vi da des tí pi cas mi li ta res.

A pro pos ta, que está em aná li se na Câ ma ra dos
De pu ta dos, tam bém pre vê a pos si bi li da de de os dis -
pen sa dos pres ta rem ser vi ços re mu ne ra dos à co mu-
ni da de.

Enfim, Srªs e Srs. Se na do res, são su ges tões
que apre sen ta mos no sen ti do de con tri bu ir na luta
con tra o cri me e em be ne fí cio da paz.

Obri ga do.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta Tri bu na
para, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras, pelo MST.

As ma té ri as, de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do sua in ser ção nos ana is do Se na do é opor tu-
na, fo ram pu bli ca das no Jor nal O Esta do de São Pa -
u lo de 05.07.03, res sal tam mais uma vez a ne ces si-
da de de uma pro vi dên cia por par te do go ver no Lula
para evi tar a si tu a ção de ten são per ma nen te que per-
me ia a ques tão agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que in te grem
este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (João Ba tis ta Mot ta) Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 34 mi nu tos.)
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Ata da 9ª Ses são Não De li be ra ti va
em 11 de ju lho de 2003

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim, Mão Santa e Antonio Carlos Valadares

(Inicia-se a sessão às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ha ven do
nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

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

Sobre a mesa, o Expediente que passo a ler 

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO PRESIDENTE DA 
CÂMARAS DOS DEPUTADOS

Nº 1.418/2003, de 10 do cor ren te, co mu ni can do
a apro va ção da Emen da do Se nan do ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 23, de 2003 (nº 331/2003, na que la
Casa), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
au to ri za a União a con ce der in de ni za ção a José Pe re-
i ra Fer re i ra.

(Projeto enviado à sanção em 10-7-2003)

MATÉRIA RECEBIDAS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002

(Nº 7.017/2002, na que la Casa) 

Que acres cen ta ar ti go ao Có di go
Pe nal e mo di fi ca e pena co mi na da aos
cri mes de cor rup ção ati va e pas si va.

EMENDA

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 1º O art. 33 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go-
rar acres ci do do se guin te § 4º:

‘Art. 33. .................................................
..............................................................
§ 4º o con de na do por cri me con tra a

ad mi nis tra ção pú bli ca terá a pro gres são de
re gi me de cum pri men to de pena con di ci o-

na da à re pa ra ção do dano que ca u sou ou à
de vo lu ção do pro du to do ilí ci to pra ti ca do,
com os acrés ci mos le ga is.’(NR)”

PROJETO APROVADO PELO SENADO
E ENCAMINHADO À 

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PARA REVISÃO

Acres cen ta ar ti go ao Có di go Pe nal e 
mo di fi ca a pena co mi na da aos cri mes de
cor rup ção ati va e pas si va.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem-

bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar acres ci-
do do se guin te ar ti go 327-A:

“Art. 327-A. O con de na do por cri me con -
tra a ad mi nis tra ção pú bli ca terá a pro gres são
de re gi me do cum pri men to da pena con di ci o-
na da à re pa ra ção do dano que ca u sou, ou à
de vo lu ção do be ne fí cio que au fe riu.”

Art. 2º O art. 317 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 317. ...............................................
Pena – re clu são, de dois a doze anos,

e mul ta.
....................................................“(NR)

Art. 3º O art. 333 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 
de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 333. ...............................................
Pena – re clu são, de dois a doze anos,

e mul ta.
......................................................”(NR)

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, em 19 de ju nho de 2002. – Ra-
mez Te bet, Pre si den te do Se na do Fe de ral.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

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

Se ção I
Das Pe nas Pri va ti vas de Li ber da de

Re clu são e de ten ção
Art. 33 - A pena de re clu são deve ser cum pri da

em re gi me fe cha do, semi-aber to ou aber to. A de de -
ten ção, em re gi me semi-aber to, ou aber to, sal vo ne -
ces si da de de trans fe rên cia a re gi me fe cha do. (Re da-
ção dada pela Lei nº 7.209, de 11-7-1984)
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 108, DE 2002

(nº 7.491/2002, na que la Casa)

Que al te ra a re da ção do art. 4º da Lei
nº 10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú -
bli ca - FNSP, e dá ou tras pro vi dên ci as.

 Dê-se ao pro je to a se guin te re da ção:

“Alte ra a re da ção dos arts. 1º, 4º e 5º
da Lei nº 10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001,
que ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca - FNSP, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 10.201, de 14

de fe ve re i ro de 2001, pas sam a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

‘Art. 1º Fica ins ti tu í do, no âm bi to do Mi -
nis té rio da Jus ti ça, o Fun do na ci o nal de Se -
gu ran ça Pú bli ca - FNSP, com o ob je ti vo de
apo i ar pro je tos na área de se gu ran ça pú bli-
ca e de pre ven ção à vi o lên cia, en qua dra dos
nas di re tri zes do pla no de se gu ran ça pú bli-
ca do Go ver no Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. (re vo ga do).’ (NR)
‘Art. 4º o FNSP apo i a rá pro je tos na

área de se gu ran ça pú bli ca, des ti na dos, den -
tre ou tros, a:

I – re e qui pa men to das po li ci as es ta du-
a is, das guar das mu ni ci pa is e dos cor pos de 
bom be i ros mi li ta res;

II – tre i na men to e qua li fi ca ção de po li-
ci a is ci vis  e mi li ta res po li ci as mu ni ci pa is;

III – sis te mas de in for ma ções, de in te li-
gên cia e in ves ti ga ção, bem como de es ta tís-
ti cas po li ci a is;

IV – es tru tu ra ção e mo der ni za ção da
po li cia téc ni ca e ci en tí fi ca;

V – pro gra mas de po lí cia co mu ni tá ria; e
VI – pro gra mas de pre ven ção ao de li to

e à vi o lên cia.
..............................................................
§ 2º Na ava li a ção dos pro je tos, Con se-

lho Ges tor pri o ri za rá o ente fe de ra do que
com pro me ter com os se guin tes re sul ta dos:

I – re a li za ção de di ag nós ti co pro ble-
mas de se gu ran ça pú bli ca e apre sen ta ção
res pec ti vas so lu ções;

II – de sen vol vi men to de ações in te gra-
das dos di ver sos ór gãos de se gu ran ça pú-
bli ca;

III – qua li fi ca ção das po lí ci as e das
guar das mu ni ci pa is;

IV – re du ção da cor rup ção e vi o lên cia
po li ci a is;

V – re du ção da cri mi na li da de e in se gu-
ran ça pú bli ca; e

VI – re pres são ao cri me or ga ni za do.
§ 3º Te rão aces so aos re cur sos do

FNSP:
I – o ente fe de ra do que te nha ins ti tu í do,

em seu âm bi to, pla no de se gu ran ça pú bli ca; e
II – o Mu ni cí pio que man te nha guar da

mu ni ci pal ou re a li ze ações de po li ci a men to
co mu ni tá rio ou, ain da, im plan te Con se lho de
Se gu ran ça Pú bli ca, vi san do à ob ten ção dos
re sul ta dos a que se re fe re o § 2º des te ar ti go.

..............................................................
§ 5º Os re cur sos do FNSP po de rão ser 

apli ca dos di re ta men te pela União ou re pas-
sa dos me di an te con vê ni os, acor dos, ajus tes
ou qual quer ou tra mo da li da de es ta be le ci da
em lei, que se en qua dre nos ob je ti vos fi xa-
dos nes te ar ti go.’(NR)

‘Art. 5º Os en tes fe de ra dos be ne fi ci a dos
com re cur sos do FNSP pres ta rão ao Con se lho
Ges tor e à Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca in for ma ções so bre o de sem pe nho de
suas ações na área da se gu ran ça pú bli ca.’(NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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PROJETO APROVADO
 PELO  SENADO E ENCAMINHADO À 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, PARA REVISÃO

Alte ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fe ve re i ro de 2001, que
ins ti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fe-
ve re i ro de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 4º ................................................
I – re e qui pa men tos das po lí ci as es ta-

du a is e dos cor pos de bom be i ros;
.............................................................
III – sis te mas de in for ma ções, de in te li-

gên cia e in ves ti ga ção, bem como de es ta tís-
ti cas po li ci a is;

............................................................
VI – in for ma ti za ção.
.............................................................
§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do

FNSP:
I – o ente fe de ra do que te nha ins ti tu í-

do, em seu âm bi to, pla no de se gu ran ça pú -
bli ca;

II – o Mu ni cí pio que man te nha guar da
mu ni ci pal ou re a li ze ações de po li ci a men to
co mu ni tá rio ou, ain da, im plan te Con se lho de 
Se gu ran ça Pú bli ca, vi san do à ob ten ção dos
re sul ta dos a que se re fi ra o § 2º; ou

III – o Mu ni cí pio que, não man ten do
guar da mu ni ci pal, com pro me ta-se em apli-
car os re cur sos do FNSP em pro gra mas
edu ca ci o na is de pre ven ção de ilí ci tos, ilu mi-
na ção pú bli ca, sa ne a men to, la zer e qua is-
quer ou tras ações que con tri bu am, de ci di da-
men te, na pre ven ção pri má ria de se gu ran ça
pú bli ca.

..................................................“(NR)

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

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 10.201, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Insti tui o Fun do Na ci o nal de Se gu-
ran ça Pú bli ca – FNSP, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

...........................................................................
Art. 1º Fica ins ti tu í do, no âm bi to do Mi nis té rio da

Jus ti ça, o Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca –
FNSP, com o ob je ti vo de apo i ar pro je tos de res pon sa-
bi li da de dos Go ver nos dos Esta dos e do Dis tri to Fe -
de ral, na área de se gu ran ça pú bli ca, e dos Mu ni cí pi-
os, onde haja guar das mu ni ci pa is.

Pa rá gra fo úni co. O FNSP po de rá apo i ar, tam-
bém, pro je tos so ci a is de pre ven ção à vi o lên cia, des de
que en qua dra dos no Pla no Na ci o nal de Se gu ran ça
Pú bli ca e re co men da dos pelo Ga bi ne te de Se gu ran-
ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca ao Con -
se lho Ges tor do Fun do.

....................... ....................................................
Art. 4º O FNSP apo i a rá pro je tos na área de se -

gu ran ça pú bli ca, des ti na dos, den tre ou tros, a:
I – re e qui pa men to das po lí ci as es ta du a is;
II – tre i na men to e qua li fi ca ção de po lí ci as ci vis e

mi li ta res e de guar das mu ni ci pa is;
III – sis te mas de in for ma ções e es ta tís ti cas po li-

ci a is;
IV – pro gra mas de po lí cia co mu ni tá ria; e
V – po lí cia téc ni ca e ci en tí fi ca.
§ 1º Os pro je tos se rão exa mi na dos e apro va dos

pelo Con se lho Ges tor.
§ 2º Na ava li a ção dos pro je tos, o Con se lho Ges -

tor pri o ri za rá, den tre ou tros as pec tos, o ente fe de ra do
ou Mu ni cí pio que se com pro me ter com os se guin tes
re sul ta dos:

I – re du ção do ín di ce de cri mi na li da de;
II – au men to do ín di ce de apu ra ção de cri mes

san ci o na dos com pena de re clu são;
III –  de sen vol vi men to de ações in te gra das das

po lí ci as ci vil e mi li tar; e
IV – aper fe i ço a men to do con tin gen te po li ci al ou

da guar da mu ni ci pal, em pra zo pré-es ta be le ci do.
§ 3º Só te rão aces so aos re cur sos do FNSP o

ente fe de ra do que te nha ins ti tu í do, em seu âm bi to,
pla no de se gu ran ça pú bli ca, ou o Mu ni cí pio que man -
te nha guar da mu ni ci pal, vi san do à ob ten ção dos re -
sul ta dos a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

§ 4º Os pro je tos ha bi li ta dos a re ce ber re cur sos
do FNSP não po de rão ter pra zo su pe ri or a dois anos.
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Art. 5º Os en tes fe de ra dos e os Mu ni cí pi os, no
que cou ber, be ne fi ci a dos com re cur sos do FNSP
pres ta rão, pe ri o di ca men te, ao Con se lho Ges tor, in for-
ma ções, em pla ni lha pró pria, so bre o de sem pe nho de 
suas ações de se gu ran ça pú bli ca, es pe ci al men te
quan to ao tre i na men to, con tro les e re sul ta dos.

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

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PRO JE TO DE LEI DA CÂ MA RA Nº 50, DE 2003
(Nº 1.233/2003, na Casa de ori gem)

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 para Pes so as Por ta do ras de
De fi ci ên 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 O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de

fe ve re i ro de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690,
de 16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º ................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au-

to mó ve is equi pa dos com mo tor de ci lin dra-
da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, 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 ou sis te ma
re ver sí vel de com bus tão não se apli ca aos
por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci-
so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 2º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das com dis po si ti vo de pro -

pul são elé tri co ou ele trô ni co ou ma nu al.
Art. 3º As au to ri za ções para aqui si ção de ve í cu-

los com isen ção de tri bu tos, con ce di das an te ri or men-
te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de ju nho de
2003, são con va li da das até o tér mi no do pra zo para
sua uti li za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Fica der ro ga da a re da ção dada pela Lei
nº 10.690, de 16 de ju nho de 2003, ao § 6º do art. 1º
da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.

PROJETO DE LEI Nº 1.233, DE 2003

Dá nova re da ção ao pa rá gra fo 62 do
art. 1º 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 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 e aos des ti na dos ao trans-
por te es co lar, e dá ou tras pro vi dên ci as”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O parágrafo 6º do art. 1º da lei nº 8.989,

de 24 de fevereiro de 1995, passa a viger com a
seguinte redação:

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

§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -
to mó ve is equi pa dos com mo tor de ci lin dra-
da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos e mo vi dos a com bus tí vel de ori gem re -
no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão
não apli ca-se aos por ta do res de de fi ciên cia
de que tra ta o in ci so V do ca put des te ar ti-
go.”

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

Justificação

Com a apre sen ta ção des te pro je to de lei pre ten-
de mos mo di fi car o pa rá gra fo 6º do art. 1º da Lei 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 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” mo di fi ca do pela Me di da
Pro vi só ria nº 94, edi ta da em 2002 e al te ra da pelo
Con gres so Na ci o nal quan do de sua apre ci a ção.

Em bre ve re su mo so bre sua tra mi ta ção, a me di-
da pro vi só ria em ques tão foi apre sen ta da ori gi na ri a-
men te para pror ro gar pra zo de va li da de da isen ção de 
IPI até 2006, para ta xis tas e pes so as por ta do ras de
de fi ciên cia fí si ca que não pu des sem di ri gir au to mó ve-
is co muns.

Em acer ta da ati tu de o re la tor da ma té ria exa rou
pa re cer mo di fi can do a re da ção ori gi nal do go ver no,
es ten den do o re fe ri do be ne fí cio aos de fi ci en tes vi su-
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a is e am pli an do o con ce i to de pes soa por ta do ra de
de fi ciên cia.

Ao tra mi tar no Se na do Fe de ral, a MP nº 94 foi
emen da da acres cen do ao rol de be ne fi ciá ri os da
isen ção os au tis tas e as pes so as por ta do ras de de fi-
ciên cia men tal se ve ra ou pro fun da.

Con tu do, apro vou tam bém o Se na do res tri ção
às re fe ri das pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca,
men tal, vi su al e au tis tas à aqui si ção de ve í cu los au to-
mo to res, ao pas so que li mi tou-os à pos si bi li da de de
com pra de car ros mo vi dos a com bus tí vel de ori gem
re no vá vel (ál co ol) ou sis te ma re ver sí vel de com bus-
tão. Tal mo di fi ca ção li mi tou o al can ce do be ne fí cio ao
in vés de am pliá-lo, su pri min do um di re i to que já era
ga ran ti do pela Lei nº 8.989/95.

Ao re tor nar à Câ ma ra o re la tor da ma té ria man -
te ve a re da ção pro pos ta pelo Se na do con sig nan-
do-as des ta for ma em lei.

Des tar te, su ge ri mos a mo di fi ca ção do § 6º de
for ma a res ti tu ir aos por ta do res de de fi ciên cia a pos -
si bi li da de de aqui si ção de ve í cu los mo vi dos a ga so li-
na vis to o li mi ta dis sí mo nú me ro de mo de los mo vi dos
a ál co ol ou com sis te ma re ver sí vel de com bus tão.

Tal mo di fi ca ção não tem cu nho me ra men te po lí-
ti co mas o es co po de pro mo ver a de vi da jus ti ça com
as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e vi su al
pre ju di ca das com a apro va ção da emen da nº 1 do Se -
na do Fe de ral à MP nº 94.

Sala das Ses sões, 10 de ju nho de 2003. – Rob-
son Tuma, PFL/SP – Le o nar do Mat tos, PV/MG –
Beto Albu quer que PSB/RS – Anto nio Car los Ma -
ga lhães Neto, PFL – Beto Albur quer que, PSB/RS.

LEGISLAÇÃO CITADA PELA 
SECRETARIA GERAL DA MESA

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. 1º Fi cam isen tos do Impos to So bre Pro du-

tos lndus 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, equi pa dos com mo tor de
ci lin dra da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, 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 ou sis te ma re ver sí vel de com bus tão, quan do
ad qui ri dos por: (Re da ção dada pela Lei nº 10.690, de
16-6-2003)

.........................................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au to mó ve is

equi pa dos com mo tor de ci lin dra da não su pe ri or a
dois mil cen tí me tros cú bi cos e mo vi dos a com bus tí vel
de ori gem re no vá vel ou sis te ma re ver sí vel de com-
bus tão apli ca-se, in clu si ve aos por ta do res de de fi-
ciên cia de que tra ta o in ci so IV do ca put des te ar ti go.
(Inclu í do pela Lei nº 10.690, de 16-6-2003)

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

LEI Nº 10.690, DE 16 DE JUNHO DE 2003

Re a bre o pra zo para que os Mu ni cí-
pi os que re fi nan ci a ram suas dí vi das jun -
to à União pos sam con tra tar em prés ti-
mos ou fi nan ci a men tos, dá nova re da ção
à Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995,
e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e de Assun tos So ci a is.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2003
(Nº 1.152/2003, na Casa de Ori gem)

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

Insti tui o au xi lio-re a bi li ta ção psi cos-
so ci al para pa ci en tes aco me ti dos de
trans tor nos men ta is egres sos de in ter na-
ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu i do o au xí lio-re a bi li ta ção psi-

cos so ci al para as sis tên cia, acom pa nha men to e in te-
gra ção so ci al, fora de uni da de hos pi ta lar, de pa ci en-
tes aco me ti dos de trans tor nos men ta is, in ter na dos
em hos pi ta is ou uni da des psi quiá tri cas, nos ter mos
des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O au xí lio é par te in te gran te de
um pro gra ma de res so ci a li za ção de pa ci en tes in ter-
na dos em hos pi ta is ou uni da des psi quiá tri cas, de no-
mi na do “De Vol ta Para Casa”, sob co or de na ção do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 2º O be ne fí cio con sis ti rá em pa ga men to
men sal de au xí lio pe cu niá rio, des ti na do aos pa ci en-
tes egres sos de in ter na ções, se gun do cri té ri os de fi ni-
dos por esta lei.
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§ 1º É fi xa do o va lor do be ne fí cio de R$240,00
(du zen tos e qua ren ta re a is), po den do ser re a jus ta do
pelo Po der Exe cu ti vo de acor do com a dis po ni bi li da de
or ça men tá ria.

§ 2º Os va lo res se rão pa gos di re ta men te aos
be ne fi ciá ri os, me di an te con vê nio com ins ti tu i ção fi-
nan ce i ra ofi ci al, sal vo na hi pó te se de in ca pa ci da de de 
exer cer pes so al men te os atos da vida ci vil, quan do
se rão pa gos ao re pre sen tan te le gal do pa ci en te.

§ 3º O be ne fí cio terá a du ra ção de um ano, po -
den do ser re no va do quan do ne ces sá rio aos pro pó si-
tos da re in te gra ção so ci al do pa ci en te.

Art. 3º São re qui si tos cu mu la ti vos para a ob ten-
ção do be ne fí cio cri a do por esta lei que:

I – o pa ci en te seja egres so de in ter na ção psi-
quiá tri ca cuja du ra ção te nha sido, com pro va da men te,
por um pe río do igual ou su pe ri or a dois anos;

II – a si tu a ção clí ni ca e so ci al do pa ci en te não
jus ti fi que a per ma nên cia em am bi en te hos pi ta lar, in -
di que tec ni ca men te a pos si bi li da de de in clu são em
pro gra ma de re in te gra ção so ci al e a ne ces si da de de
au xí lio fi nan ce i ro;

III – haja ex pres so con sen ti men to do pa ci en te,
ou de seu re pre sen tan te le gal, em se sub me ter às re -
gras do pro gra ma;

IV – seja ga ran ti da ao be ne fi ci a do a aten ção
con ti nu a da em sa ú de men tal, na rede de sa ú de lo cal
ou re gi o nal.

§ 1º O tem po de per ma nên cia em Ser vi ços Re -
si den ci a is Te ra pêu ti cos será con si de ra do para a exi -
gên cia tem po ral do in ci so I des te ar ti go.

§ 2º Para fins do in ci so I, não po de rão ser con si de-
ra dos pe río dos de in ter na ção os de per ma nên cia em or -
fa na tos ou ou tras ins ti tu i ções para me no res, asi los, al-
ber gues ou ou tras ins ti tu i ções de am pa ro so ci al, ou in ter-
na ções em hos pi ta is psi quiá tri cos que não te nham sido
cus te a dos pelo Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS ou ór -
gãos que o an te ce de ram e que hoje o com põem.

§ 3º Egres sos de Hos pi tal de Cus tó dia e Tra ta-
men to Psi quiá tri co po de rão ser igual men te be ne fi ci a-
dos, pro ce den do–se, nes ses ca sos, em con for mi da-
de com a de ci são ju di ci al.

Art. 4º o pa ga men to do au xí lio-re a bi li ta ção psi -
cos so ci al será sus pen so:

I – quan do o be ne fi ciá rio for re in ter na do em hos -
pi tal psi quiá tri co;

II – quan do al can ça dos os ob je ti vos de re in te-
gra ção so ci al e au to no mia do pa ci en te.

Art. 5º O pa ga men to do au xí lio-re a bi li ta ção psi -
cos so ci al será in ter rom pi do, em caso de óbi to, no
mês se guin te ao do fa le ci men to do be ne fi ci a do.

Art. 6º Os re cur sos para im plan ta ção do au xí-
lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al são os re fe ri dos no Pla no
Plu ri a nu al 2000-2003, sob a ru bri ca “in cen ti vo-bô-
nus”, ação 591 do Pro gra ma Sa ú de Men tal nº 18.

§ 1º A con ti nu i da de do pro gra ma será as se gu ra-
da no or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 2º O au men to de des pe sa obri ga tó ria de ca rá-
ter con ti nu a do re sul tan te da cri a ção des te be ne fí cio
será com pen sa do den tro do vo lu me de re cur sos mí ni-
mos des ti na dos às ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú-
de, con for me dis pos to no art. 77 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 7º o con tro le so ci al e a fis ca li za ção da exe -
cu ção do pro gra ma se rão re a li za dos pe las ins tân ci as
do SUS.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL 
Nº 1.152, DE 2003

Insti tui o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos so-
ci al para pa ci en tes aco me ti dos de trans tor-
nos men ta is egres sos de in ter na ções.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos-

so ci al para as sis tên cia, acom pa nha men to e in te gra ção
so ci al, fora de uni da de hos pi ta lar, de pa ci en tes aco me ti-
dos de trans tor nos men ta is, in ter na dos em hos pi ta is ou
uni da des psi quiá tri cas, nos ter mos des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. O au xí lio é par te in te gran te de
um pro gra ma de res so ci a li za ção de pa ci en tes in ter-
na dos em hos pi ta is ou uni da des psi quiá tri cas, de no-
mi na do “De Vol ta Para Casa”, sob co or de na ção do
Mi nis té rio da Sa ú de.

Art. 2º O be ne fí cio con sis ti rá em pa ga men to
men sal de au xí lio pe cu niá rio, des ti na do aos pa ci en-
tes egres sos de in ter na ções, se gun do cri té ri os de fi ni-
dos por esta lei.

§ 1º É fi xa do o va lor do be ne fí cio de R$240,00
(du zen tos e qua ren ta re a is), po den do ser re a jus ta do
pelo Po der Exe cu ti vo de acor do com a dis po ni bi li da de
or ça men tá ria.

§ 2º Os va lo res se rão pa gos di re ta men te aos
be ne fi ciá ri os, me di an te con vê nio com ins ti tu i ção fi-
nan ce i ra ofi ci al, sal vo na hi pó te se de in ca pa ci da de de 
exer cer pes so al men te os atos da vida ci vil, quan do
se rão pa gos ao re pre sen tan te le gal do pa ci en te.
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§ 3º O be ne fí cio terá a du ra ção de um ano, po -
den do ser re no va do quan do ne ces sá rio aos pro pó si-
tos da re in te gra ção so ci al do pa ci en te.

Art. 3º São re qui si tos cu mu la ti vos para a ob ten-
ção do be ne fí cio cri a do por esta lei que:

I – o pa ci en te seja egres so de in ter na ção psi-
quiá tri ca, cuja du ra ção te nha sido, com pro va da men-
te, por um pe río do igual ou su pe ri or a dois anos;

II – a si tu a ção clí ni ca e so ci al do pa ci en te não
jus ti fi que a per ma nên cia em am bi en te hos pi ta lar, in -
di que tec ni ca men te a pos si bi li da de de in clu são em
pro gra ma de re in te gra ção so ci al e a ne ces si da de de
au xí lio fi nan ce i ro;

III – haja ex pres so con sen ti men to do pa ci en te,
ou do seu re pre sen tan te le gal, em se sub me ter às re -
gras do pro gra ma;

IV – seja ga ran ti do ao be ne fi ci a do a aten ção
con ti nu a da em sa ú de men tal, na rede de sa ú de lo cal
ou re gi o nal.

§ 1º O tem po de per ma nên cia em Ser vi ços Re -
si den ci a is Te ra pêu ti cos será con si de ra do para a exi -
gên cia tem po ral do in ci so I des te ar ti go.

§ 2º Para fins do in ci so I, não po de rão ser con si-
de ra dos pe río dos de in ter na ção os de per ma nên cia
em or fa na tos ou ou tras ins ti tu i ções para me no res,
asi los, al ber gues ou ou tras ins ti tu i ções de am pa ro so -
ci al ou in ter na ções em hos pi ta is psi quiá tri cos que
não te nham sido cus te a dos pelo Sis te ma Úni co de
Sa ú de – SUS ou ór gãos que o an te ce de ram e que
hoje o com põem.

§ 3º Egres sos de Hos pi tal de Cus tó dia e Tra ta-
men to Psi quiá tri co po de rão ser igual men te be ne fi ci a-
dos, pro ce den do-se, nes ses ca sos, em con for mi da de
com a de ci são ju di ci al.

Art. 4º O pa ga men to do au xí lio-re a bi li ta ção psi -
cos so ci al será sus pen so:

I – quan do o be ne fi ci a do for re in ter na do em hos -
pi tal psi quiá tri co;

II – quan do al can ça dos os ob je ti vos de re in te-
gra ção so ci al e au to no mia do pa ci en te.

Art. 5º O pa ga men to do au xí lio-re a bi li ta ção psi -
cos so ci al será in ter rom pi do, em caso de óbi to, no
mês se guin te ao do fa le ci men to do be ne fi ci a do.

Art. 6º Os re cur sos para im plan ta ção do au xí-
lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al são os re fe ri das no Pla no
Plu ri a nu al 2000-2003, sob a ru bri ca “in cen ti vo-bô-
nus”, ação 591 do Pro gra ma Sa ú de Men tal nº 18.

§ 1º A con ti nu i da de do pro gra ma será as se gu ra-
da no or ça men to do Mi nis té rio da Sa ú de.

§ 2º O au men to de des pe sa obri ga tó ria de ca rá-
ter con ti nu a do re sul tan te da cri a ção des te be ne fí cio

será com pen sa do den tro do vo lu me de re cur sos mí ni-
mos des ti na dos às ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú-
de, con for me dis pos to no art. 77 do Ato das Dis po si-
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Art. 7º O con tro le so ci al e fis ca li za ção da exe cu ção
do pro gra ma se rão re a li za dos pe las ins tân ci as do SUS.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei.

Art. 9º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

MENSAGEM Nº 225, DE 2003

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

sub me to 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 da Sa ú de, o tex to do pro je to
de lei que “Insti tui o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al
para pa ci en tes aco me ti dos de trans tor nos men ta is
egres sos de in ter na ções.”

Bra sí lia, 28 de maio de 2003. – Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

EM nº 55-MS

Em 27 de maio de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de sub me ter à su pe ri or con si de ra-

ção de Vos sa Exce lên cia o ane xo do pro je to de lei cu jas
dis po si ções vi sam ins ti tu ir o au xí lio-re a bi li ta ção psi cos-
so ci al des ti na do a pa ci en tes egres sos de lon gas in ter na-
ções psi quiá tri cas com vis tas à sua res so ci a li za ção.

Tra ta-se de me di da que irá aten der a um seg-
men to da po pu la ção bra si le i ra qua se in te gral men te
des pro vi do de me i os de am pa ro so ci al e dos be ne fí ci-
os as se gu ra dos na le gis la ção que dis põe so bre o
bem-es tar so ci al e pro te ção do tra ba lho. Na rede as -
sis ten ci al do Sis te ma Úni co de Sa ú de, atu al men te
com cer ca de 55.000 le i tos em hos pi ta is psi quiá tri cos,
es ti ma-se que cer ca de 30% des tes se jam ocu pa dos
por cli en te la dita “ca ti va”, pa ci en tes sem ne ces si da de
de tra ta men to em re gi me de in ter na ção, mas tam bém
saiu pos si bi li da des atu a is de re in ser ção fa mi li ar e so -
ci al, pela per da de vín cu los ou di fi cul da des só cio-eco-
nô mi cas de suas fa mí li as de ori gem.

Des ta for ma, cer ca de 20.000 pes so as es tão
hoje sob re gi me de ins ti tu ci o na li za ção es tri ta, le van-
do ao de sa pa re ci men to de la ços so ci a is e fa mi li a res
per ma nen tes, sem pos si bi li da des de in clu são ou in-
ser ção so ci al pelo tra ba lho, com agra va men to de seu
qua dro clí ni co e de seu aban do no so ci al, o que tor na
im pe ra ti vo as se gu rar meio efi caz de su por te so ci al.
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Res sal to que o es for ço do Bra sil em pro mo ver a
Re for ma Psi quiá tri ca é re co nhe ci do em todo o mun -
do, sen do ex pres sa men te men ci o na do nos do cu men-
tos ofi ci a is da OMS e da OPS. O país con ta com uma
le gis la ção mo der na, cuja apro va ção ocor reu após in -
ten so de ba te ao lon go dos 12 anos de tra mi ta ção da
Lei nº 10.216. A rede SUS de ser vi ços de aten ção diá -
ria (Cen tros de Aten ção Psi cos so ci al-CAPS) e as
ações de sa ú de men tal na rede bá si ca têm sido men -
ci o na dos em di ver sos pa í ses como exem plos de con -
du ção cor re ta da po lí ti ca de re for ma da as sis tên cia
psi quiá tri ca. É ne ces sá rio con so li dar esta po si ção de
des ta que do go ver no bra si le i ro em uma área ex tre-
ma men te sen sí vel do se tor sa ú de, mar ca da pela alta
pre va lên cia dos trans tor nos e sua re le van te vin cu la-
ção com a cri se so ci al.

Ade ma is, o be ne fí cio a ser ins ti tu í do, além de par -
te in te gran te do pro gra ma de re in te gra ção psi cos so ci al
des ses pa ci en tes, é me di da in dis so ciá vel de uma po lí ti-
ca res pon sá vel e hu ma na de de sins ti tu ci o na li za ção.
Este com po nen te foi ado ta do por di ver sos pa í ses que
se des ta ca ram na subs ti tu i ção da psi qui a tria asi lar,
como a Ingla ter ra, Ca na dá, Itá lia, Espa nha e ou tros.
Esta me di da ca rac te ri za-se como de res pon sa bi li da de
do SUS e será in te gra da aos ser vi ços re si den ci a is te ra-
pêu ti cos, aos cen tros de aten ção psi cos so ci al e a ini ci a-
ti vas de in ser ção so ci al e fa mi li ar, ten do seu fun da men-
to le gal ex pres so no art. 5º da Lei nº 10.216, de 6 de
abril de 2001, no qual se afir ma que:

“O pa ci en te há lon go tem po hos pi ta li-
za do ou para o qual se ca rac te ri ze si tu a ção
de gra ve de pen dên cia ins ti tu ci o nal, de cor-
ren te de seu qua dro clí ni co ou de au sên cia
de su por te so ci al, será ob je to de po lí ti ca es -
pe cí fi ca de alta pla ne ja da e re a bi li ta ção psi -
cos so ci al as sis ti da, sob res pon sa bi li da de da 
au to ri da de sa ni tá ria com pe ten te e su per vi-
são de ins tân cia a ser de fi ni da pelo Po der
Exe cu ti vo, as se gu ra da a con ti nu i da de do
tra ta men to, quan do ne ces sá rio”.

O qua dro ins ti tu ci o nal da as sis tên cia psi quiá tri-
ca bra si le i ra é de tran si ção para o mo de lo ex tra-hos-
pi ta lar, con tu do ava li a ção abran gen te, pela pri me i ra
vez re a li za da em 2002, de to dos os 244 hos pi ta is psi -
quiá tri cos bra si le i ros, mos trou um qua dro que sus ci ta
pre o cu pa ção, apon tan do para a ne ces si da de de in-
ten si fi ca ção das me di das vi san do a subs ti tu i ção dos
ma ni cô mi os. No ima gi ná rio so ci al, é fun da men tal que
uma me di da go ver na men tal re le van te e car re ga da de 
sim bo lis mo, como a im plan ta ção do au xí lio-re a bi li ta-
ção psi cos so ci al, seja ado ta da, re for çan do a jus ta po -

lí ti ca de mo der ni za ção e qua li fi ca ção do aten di men to
em sa ú de men tal.

O mo de lo de aten ção à sa ú de men tal ex tra-hos-
pi ta lar, com ações de base ter ri to ri al e co mu ni tá ria,
apre sen ta evi den tes e com pro va das van ta gens te ra-
pêu ti cas para os pa ci en tes, além de as se gu rar-lhes a
de fe sa e pro mo ção de seus di re i tos fun da men ta is. O
au xí lio ora pro pos to será atri bu í do, se gun do cri té ri os
téc ni cos, aos pa ci en tes de lon ga per ma nên cia que
de i xam os hos pi ta is para se rem aten di dos nes te sis -
te ma ex tra-hos pi ta lar.

O au xí lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al apre sen ta
es pe ci fi ci da de em re la ção a ou tros be ne fí ci os so ci a is,
uma vez que se vin cu la di re ta men te a um con jun to de
ações de re in te gra ção psi cos so ci al, como re a bi li ta-
ção, re si dên cia te ra pêu ti ca, tra ba lho pro te gi do, la zer
as sis ti do e ou tros, e sua du ra ção de pen de da evo lu-
ção do pro gra ma de re a bi li ta ção do pa ci en te. Ele não
é da mes ma na tu re za dos be ne fí ci os da Lei Orgâ ni ca
da Assis tên cia So ci al, mas um ins tru men to efi caz de
pro du ção de re in te gra ção psi cos so ci al que aten de a
cri té ri os téc ni cos e clí ni cos ri go ro sos e am pla men te
tes ta dos em vá ri as ex pe riên ci as no mun do.

Esti ma-se que esta me di da atin gi rá em po ten ci-
al cer ca de 15.000 pes so as, se gun do cri té ri os de ex -
clu são e in clu são, atin gin do até o fi nal de 2003 cer ca
de 2.000 be ne fi ciá ri os, com um in cre men to para os
anos se guin tes de 3.000 no vos be ne fi ciá ri os a cada
ano. O con tin gen te to tal pre vis to de be ne fi ciá ri os al -
can ça rá 5.000 pes so as em 2004, 8.000 em 2005,
11.000 em 2006 e 14.000 em 2007.

A mar gem de ex pan são ga ran ti da pelo art. 77
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13 de
se tem bro de 2000, as se gu ra ele va ção dos re cur sos
des ti na dos às ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de
con for me a va ri a ção no mi nal do Pro du to Inter no Bru -
to – PIB, até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004.

Des ta co fi nal men te que a im plan ta ção do au xí-
lio-re a bi li ta ção psi cos so ci al é uma ação que re pre-
sen ta rá uma si na li za ção cla ra do go ver no bra si le i ro
de que vai in ves tir no for ta le ci men to da po lí ti ca de sa -
ú de men tal, be ne fi ci an do di re ta men te mi lha res de ci -
da dãos e suas fa mí li as, e in di re ta men te a to dos os
pa ci en tes por ta do res de trans tor nos psi quiá tri cos.

Por es ses mo ti vos, es pe ro me re cer a aqui es-
cên cia de Vos sa Exce lên cia, como en vio de pro je to
de lei ora pro pos to.

Res pe i to sa men te, – Hum ber to Sér gio Cos ta
Lima, Mi nis tro de Esta do da Sa ú de.

17816 Sá ba do  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    121ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO X
Ato das Dis po si ções

Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as

....................................................................................
Arti go in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº

29, de 13-9-00:
“Art. 77. Até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, os

re cur sos mí ni mos apli ca dos nas ações e ser vi ços pú -
bli cos de sa ú de se rão equi va len tes:” (AC)

“I – no caso da União:” (AC)
“a) no ano 2000, o mon tan te em pe nha do em

ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de no exer cí cio fi-
nan ce i ro de 1999 acres ci do de, no mí ni mo, cin co por
cen to;” (AC)

“b) do ano 2001 ao ano 2004, o va lor apu ra do no 
ano an te ri or, cor ri gi do pela va ri a ção no mi nal do Pro -
du to Inter no Bru to – PIB;” (AC)

“II – no caso dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
doze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im pos-
tos a que se re fe re o art. 155 e dos re cur sos de que
tra tam os arts. 157 e 159, in ci so I, alí nea a, e in ci so II,
de du zi das as par ce las que fo rem trans fe ri das aos
res pec ti vos Mu ni cí pi os; e” (AC)

“III no caso dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral,
quin ze por cen to do pro du to da ar re ca da ção dos im -
pos tos a que se re fe re o art. 156 e dos re cur sos de
que tra tam os arts. 158 e 159, in ci so I, alí nea b e §
3º.”(AC)

“§ 1º Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí-
pi os que apli quem per cen tu a is in fe ri o res aos fi xa dos
nos in ci sos II e III de ve rão ele vá-los gra du al men te,
até o exer cí cio fi nan ce i ro de 2004, re du zi da a di fe ren-
ça à ra zão de, pelo me nos, um quin to por ano, sen do
que, a par tir de 2000, a apli ca ção será de pelo me nos
sete por cen to.” (AC)

“§ 2º Dos re cur sos da União apu ra dos nos ter -
mos des te ar ti go, quin ze por cen to, no mí ni mo, se rão
apli ca dos nos Mu ni cí pi os, se gun do o cri té rio po pu la-
ci o nal, em ações e ser vi ços bá si cos de sa ú de, na for -
ma da lei.” (AC)

“§ 3º Os re cur sos dos Esta dos, do Dis tri to Fe de-
ral e dos Mu ni cí pi os des ti na dos às ações e ser vi ços
pú bli cos de sa ú de e os trans fe ri dos pela União para a
mes ma fi na li da de se rão apli ca dos por meio de Fun do

de Sa ú de que será acom pa nha do e fis ca li za do por
Con se lho de Sa ú de, sem pre ju í zo do dis pos to no art.
74 da Cons ti tu i ção Fe de ral.” (AC)

“§ 4º Na au sên cia da lei com ple men tar a que se
re fe re o art. 198, § 3º, a par tir do exer cí cio fi nan ce i ro de
2005, apli car-se-á à União, aos Esta dos, ao Dis tri to Fe -
de ral e aos Mu ni cí pi os o dis pos to nes te ar ti go.” (AC)

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos e de Assun tos So ci a is.)

PARECERES

PARECER Nº  763, 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 da
Câ ma ra nº 22, de 1997 (nº 2.314/96, na
casa de ori gem), que dá nova re da ção a
dis po si ti vos dos’ De cre tos-Leis nºs 1.001
e 1.002, am bos de 21 de ou tu bro de 1969,
e dá ou tras pro vi dên ci as, o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 117, de 2000, de au to ria do
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que
con ce de à Jus ti ça co mum com pe tên cia
para pro ces sar e jul gar cri mes de tor tu ra
pra ti ca dos por mi li ta res e o Pro je to de
Lei do Se na do nº 132, de 2000, de au to ria
do Se na dor Arlin do Por to, que al te ra o
De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 
1969 – Có di go Pe nal Mi li tar e o De cre-
to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969
– Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li tar.

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, de ini ci a ti va do Po der
Exe cu ti vo, que dá nova re da ção a dis po si ti vos dos
De cre tos-Leis nos 1.001 e 1.002, am bos de 21 de ou -
tu bro de 1969, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Apen sa dos a esse pro je to es tão os Pro je tos de
Lei do Se na do de nºs 117 e 132, am bos de 2000, res -
pec ti va men te dos ilus tres Se na do res Anto nio Car los
Va la da res e Arlin do Por to.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de de fi nir, no art. 90 do De-
cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go
Pe nal Mi li tar (CPM), que não cabe foro es pe ci al mi li-
tar para os “cri mes de ho mi cí dio e de le são cor po ral, e 
os pre vis tos em le gis la ção pe nal ex tra va gan te, pra ti-
ca dos por mi li ta res es ta du a is con tra ci vis, no exer cí-
cio da fun ção de po li ci a men to”. Ante ri or men te, o Có -
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di go Pe nal Mi li tar, que teve seu art. 9º al te ra do pela
Lei nº 9.299, de 7 de agos to de 1996, ex ce tu a va do
foro es pe ci al mi li tar os “cri mes do lo sos con tra vida e
co me ti dos con tra ci vil”.

Pro põe, ain da, a mo di fi ca ção do art. 82 do De -
cre to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go
de Pro ces so Pe nal Mi li tar (CPPM), para ade quá-lo à
al te ra ção in tro du zi da no Có di go Pe nal Mi li tar.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 117, de 2000,
quer in clu ir en tre os cri mes não su je i tos ao foro es pe-
ci al mi li tar o de li to de tor tu ra, quan do “co me ti dos por
ofi ci a is e pra ças das Po lí ci as Mi li ta res dos Esta dos,
no exer cí cio de fun ções de po li ci a men to”.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000,
tem como ob je ti vo re ti rar da com pe tên cia do foro mi li-
tar so men te os cri mes do lo sos con tra a vida, nas
mes mas con di ções dos pro je tos an te ri o res.

II – Aná li se

O PLC nº 22, de 1997, que tem pre ce dên cia re -
gi men tal, 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, ine gá-
vel re co nhe cer que ele con tri bui de for ma sig ni fi ca ti va
para o apri mo ra men to da Lei Pe nal Mi li tar.

A Lei nº 9.299, de 1996, foi edi ta da como res -
pos ta às con clu sões da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, in-
ves ti gou ho mi cí di os co me ti dos con tra cri an ças e ado -
les cen tes no País. Essa Lei, como o pró prio Exe cu ti-
vo, au tor da pro pos ta, ad mi te, está ei va da “de im per-
fe i ções re da ci o na is que, por si só, quan do de sua
san ção, en se ja ri am seu de sa co lhi men to”. Mas re co-
nhe ce que, à épo ca, a pre mên cia por uma so lu ção
dos pro ble mas le van ta dos pela CPI (a cres cen te in ci-
dên cia de cri mes pra ti ca dos por po li ci a is mi li ta res
con tra ci vis no exer cí cio de fun ção de po li ci a men to)
de sa con se lha va o veto. Por isso, o Exe cu ti vo de ci diu
pelo “sub se qüen te en ca mi nha men to de ou tra pro po-
si tu ra le gis la ti va”, o que de sem bo cou no pre sen te
pro je to de lei.

É evi den te que o ob je ti vo prin ci pal da pro pos ta é
res ta be le cer o foro mi li tar para os in te gran tes das For -
ças Arma das por que, pela pró pria na tu re za de suas ati -
vi da des pro fis si o na is, quan do co me tem cri mes no seu
de sem pe nho, a cir cuns tân cia fun da men tal a ser con si-
de ra da nes ses de li tos é a in fra ção ao de ver mi li tar.

Aliás, den tro des se en ten di men to, a pro pos ta
que deu ori gem à Lei nº 9.299, de 1996, des ti na va-se
a res trin gir o di re i to ao foro es pe ci al mi li tar so men te
para as po li ci as es ta du a is. A al te ra ção dos ob je ti vos

ini ci a is da que la pro po si ção foi o fato que le vou o Exe -
cu ti vo a en ca mi nhar ou tra pro pos ta.

O ob je ti vo de man ter o foro mi li tar para os in te-
gran tes das For ças Arma das foi in te i ra men te man ti do
pe las três pro po si ções em tela.

Não obs tan te, ou tros ob je ti vos fun da men ta is da
ini ci a ti va do Exe cu ti vo Fe de ral, aco lhi dos e acres ci-
dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos, nº PLC nº 22, de
2000, são:

– mi grar para o foro co mum, além do
cri me de ho mi cí dio, tam bém o de li to de le-
são cor po ral e os pre vis tos em le gis la ção
pe nal ex tra va gan te (não cons tan tes dos có -
di gos pe na is) pra ti ca do con tra ci vis por mi li-
ta res es ta du a is (po li ci a is mi li ta res e bom be i-
ros mi li ta res);

– a re ti ra da, do tex to le gal, da con di-
ção do “dolo”, como ne ces sá ria à mi gra ção
da per se cu ção cri mi nal para o foro co mum,
pois, como ele men to da cul pa bi li da de cri mi-
nal, é uma con di ção ju ri di ca men te im pos sí-
vel de ser de ter mi na da an tes do jul ga men to.

Não obs tan te, so mos de opi nião que es ses
acrés ci mos não con tri bu em para o aper fe i ço a men to
da Lei Pe nal Mi li tar.

Enten de mos que o Pro je to de Lei do Se na do nº
132, de 2000, ofe re ce opor tu no aper fe i ço a men to à
ini ci a ti va e o que me lhor aten de às ne ces si da des da
Jus ti ça e da ope ra ci o na li da de da for ça po li ci al, pois,
ao man ter o foro es pe ci al no caso do co me ti men to do
de li to de le são cor po ral, que é uma con se qüên cia na -
tu ral do uso da vi o lên cia le gal que a po li cia, como in -
te gran te do Esta do, deve e pode ter de apli car, não
ini bi rá a ação do po li ci al, quan do o uso da for ça se
mos trar ne ces sá rio.

A re in tro du ção da ex pres são “quan do do lo sos”
mos tra-se opor tu na por que tam bém con cor re para
com uma ação jus ta da Lei e está de acor do com a
na tu re za do tra ba lho po li ci al, no qual, já dis se mos, é
co mum o uso da vi o lên cia. Além de lou vá vel quan to
ao mé ri to, tam bém ob ser va o tex to cons ti tu ci o nal.

Entre tan to, o PLS nº 132, de 2000, me re ce ser
aper fe i ço a do quan to à téc ni ca re da ci o nal e quan to à
dou tri na pe nal mi li tar.

Assim que, a emen ta da pro pos ta, con tra ri an do
a Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998, é vaga e não elu ci da o ob je ti vo da ini ci a ti va.

Além dis so, a ex pres são “al te ra do pela Lei nº
9.299, de 7 de agos to de 1996”, cons tan te do ca put do
art. 1º da pro pos ta, é ex ple ti va, por que o tex to da que la
Lei já faz par te do cor po do Có di go Pe nal Mi li tar.
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Fi nal men te, é fun da men tal que se ex pli ci te no
exer cí cio de qual ati vi da de o po li ci al mi li tar per de ria o
foro es pe ci al no caso do co me ti men to de cri me do lo-
so con tra a vida de ci vis. Há si tu a ções como, por
exem plo, a res ta u ra ção de gra ve per tur ba ção da or -
dem e da de fe sa ter ri to ri al, em que a po lí cia mi li tar es -
ta rá ou po de rá es tar en qua dra da pelo Exér ci to e, nes -
se caso, o cri me se ria, ob vi a men te, da com pe tên cia
da Jus ti ça Mi li tar fe de ral. Afi nal, nes sas si tu a ções, a
com pe tên cia e a res pon sa bi li da de nos fa tos é da au -
to ri da de fe de ral. A área con fla gra da es ta rá sob sua
ad mi nis tra ção.

Con si de ra mos a su ges tão do Pro je to de Lei
do Se na do nº 117 ino por tu na, por que liga um cri -
me, a tor tu ra, ao ho mi cí dio do lo so, que pas sa ri am
a cons ti tu ir de li tos que não te ri am mais o pri vi lé gio
do foro es pe ci al. Se per mi tís se mos esse acrés ci-
mo, por que não to dos os cri mes pra ti ca dos com
vi o lên cia ou gra ve ame a ça? Não nos pa re ce que
esse seja o es pí ri to das ini ci a ti vas, fun da men ta do
na ma ni fes ta ção ori gi nal da von ta de pú bli ca, que
era fa zer mi grar, tão so men te, os cri mes de júri
para o foro co mum. Não se pre ten de aca bar ou es -
va zi ar o foro es pe ci al mi li tar.

É ne ces sá rio, a inda, res sal tar que a de mo ra na
apro va ção da ma té ria ca u sa pre o cu pa ção e des con-
for to às For ças Arma das, pois a si tu a ção em vi gor
tem man ti do uma in de se já vel si tu a ção de po ten ci al
con fli to de com pe tên ci as en tre a Jus ti ça Mi li tar fe de-
ral e a jus ti ça co mum.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela re je i ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, e do Pro je to de Lei
do Se na do nº 117, de 2000, e pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000, nos ter mos do
se guin te

EMENDA Nº 1-CCJ
(SUBSTITUTIVO)

Alte ra os De cre tos-Lei nºs 1.001 e
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, para re -
de fi nir a com pe tên cia do foro mi li tar.

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

Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 1.001, de 21
de ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li tar, pas sa a
vi go rar acres ci do de Pa rá gra fo úni co, pas san do o in -
ci so II a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 9º...................................................
I – ..........................................................
II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go e 

os pre vis tos na le gis la ção pe nal, quan do
pra ti ca dos:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que tra -

ta este ar ti go, quan do do lo sos con tra a vida
e co me ti dos por mi li ta res dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os con tra ci vil,
se rão de com pe tên cia do Tri bu nal do Juri.”

Art. 2º A alí nea c do art. 10 do De cre to-lei nº
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro ces-
so Pe nal Mi li tar, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

“Art. 10. .................................................
c) em vir tu de de re qui si ção do juiz au -

di tor ou do Mi nis té rio Pú bli co.”

Art. 3º O art. 82 do De cre to-Lei nº 1.002, de 21 
de ou tu bro de 1969, Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li-
tar, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção e acres -
ci do de um § 2º pas san do a § 1º o atu al Pa rá gra fo
úni co:

“Art. 82 O foro mi li tar é es pe ci al e a ele 
es tão su je i tos, em tem po de paz:

1 – .........................................................
II ............................................................
§ 1º........................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida

pra ti ca dos con tra ci vil, na for ma do dis pos to
no art. 9º do De cre to-Lei nº 1001, de 21 de
ou tu bro de 1969, Có di go Pe nal Mi li tar, por
mi li ta res dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os, a Jus ti ça Mi li tar, ou vi do o Mi -
nis té rio Pú bli co, en ca mi nha rá os au tos do
in qué ri to po li ci al-mi li tar ao Tri bu nal do Juri.

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

Sala das Co mis sões, 11 de ju nho de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la, Re-
la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta – 
Fer nan do Be zer ra – Siba Ma cha do – João Ca pi-
be ri be – Ael ton Fre i tas – Amir Lan do – Ju vên cio
da Fon se ca – Pe dro Si mon – Anto nio Car los Ma-
ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res –
Pa u lo Octá vio – Artur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 1.001, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Có di go Pe nal Mi li tar

Art. 9º Con si de ram-se cri mes mi li ta res, em tem -
po de paz:

I – os cri mes de que tra ta este Có di go, quan do
de fi ni dos de modo di ver so na lei pe nal co mum, ou
nela não pre vis tos, qual quer que seja o agen te, sal vo
dis po si ção es pe ci al;

II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go, em bo ra
tam bém o se jam com igual de fi ni ção na lei pe nal co -
mum, quan do pra ti ca dos:

a) por mi li tar em si tu a ção de ati vi da de ou as se-
me lha do, con tra mi li tar na mes ma si tu a ção ou as se-
me lha do;

b) por mi li tar em si tu a ção de ati vi da de ou as se-
me lha do, em lu gar su je i to à ad mi nis tra ção mi li tar,
con tra mi li tar da re ser va, ou re for ma do, ou as se me-
lha do, ou ci vil;

c) por mi li tar em ser vi ço ou atu an do em ra zão
da fun ção, em co mis são de na tu re za mi li tar, ou em
for ma tu ra, ain da que fora do lu gar su je i to à ad mi nis-
tra ção mi li tar con tra mi li tar da re ser va, ou re for ma do,
ou ci vil; (Re da ção dada pela Lei nº 9.299, de
8-8-1996)

d) por mi li tar du ran te o pe río do de ma no bras ou
exer cí cio, con tra mi li tar da re ser va, ou re for ma do, ou
as se me lha do, ou ci vil;

e) por mi li tar em si tu a ção de ati vi da de, ou as se-
me lha do, con tra o pa tri mô nio sob a ad mi nis tra ção mi -
li tar, ou a or dem ad mi nis tra ti va mi li tar;

f) re vo ga da. (Vide Lei nº 9.299, de 8-8-1996)
III – os cri mes pra ti ca dos por mi li tar da re ser va,

ou re for ma do, ou por ci vil, con tra as ins ti tu i ções mi li ta-
res, con si de ran do-se como tais não só os com pre en-
di dos no in ci so I, como os do in ci so II, nos se guin tes
ca sos:

a) con tra o pa tri mô nio sob a ad mi nis tra ção mi li-
tar, ou con tra a or dem ad mi nis tra ti va mi li tar;

b) em lu gar su je i to à ad mi nis tra ção mi li tar con tra
mi li tar em si tu a ção de ati vi da de ou as se me lha do, ou
con tra fun ci o ná rio de Mi nis té rio mi li tar ou da Jus ti ça Mi -
li tar, no exer cí cio de fun ção ine ren te ao seu car go;

c) con tra mi li tar em for ma tu ra, ou du ran te o pe -
río do de pron ti dão, vi gi lân cia, ob ser va ção, ex plo ra-
ção, exer cí cio, acam pa men to, acan to na men to ou ma -
no bras;

d) ain da que fora do lu gar su je i to à ad mi nis tra-
ção mi li tar, con tra mi li tar em fun ção de na tu re za mi li-
tar, ou no de sem pe nho de ser vi ço de vi gi lân cia, ga -
ran tia e pre ser va ção da or dem pú bli ca, ad mi nis tra ti va
ou ju di ciá ria, quan do le gal men te re qui si ta do para
aque le fim, ou em obe diên cia a de ter mi na ção le gal
su pe ri or. Cri mes mi li ta res em tem po de guer ra.

Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que tra ta este ar-
ti go, quan do do lo sos con tra a vida e co me ti dos con tra
ci vil, se rão da com pe tên cia da jus ti ça co mum. (Pa rá-
gra fo in clu í do Dela Lei nº 9.299, de 8-8-1996)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 1.002, 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Có di go de pro ces so pe nal mi li tar

....................................................................................
Art. 10. O in qué ri to é ini ci a do me di an te por ta ria:
a) de ofí cio, pela au to ri da de mi li tar em cujo âm -

bi to de ju ris di ção ou co man do haja ocor ri do a in fra ção
pe nal, aten di da a hi e rar quia do in fra tor;

b) por de ter mi na ção ou de le ga ção da au to ri da-
de mi li tar su pe ri or, que, em caso de ur gên cia, po de rá
ser fe i ta por via te le grá fi ca ou ra di o te le fô ni ca e con fir-
ma da, pos te ri or men te, por ofí cio;

c) em vir tu de de re qui si ção do Mi nis té rio Pú bli co;
d) por de ci são do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, nos

ter mos do art. 25;
e) a re que ri men to da par te ofen di da ou de quem 

le gal men te a re pre sen te, ou em vir tu de de re pre sen-
ta ção de vi da men te au to ri za da de quem te nha co nhe-
ci men to de in fra ção pe nal, cuja re pres são ca i ba à
Jus ti ça Mi li tar;

f) quan do, de sin di cân cia fe i ta em âm bi to de ju -
ris di ção mi li tar, re sul te in dí cio da exis tên cia de in fra-
ção pe nal mi li tar.

Su pe ri o ri da de ou igual da de de pos to do in fra tor.
1º Ten do o in fra tor pos to su pe ri or ou igual ao do

co man dan te, di re tor ou che fe de ór gão ou ser vi ço, em 
cujo âm bi to de ju ris di ção mi li tar haja ocor ri do a in fra-
ção pe nal, será fe i ta a co mu ni ca ção do fato à au to ri-
da de su pe ri or com pe ten te, para que esta tor ne efe ti-
va a de le ga ção, nos ter mos do § 2º do art. 7º Pro vi-
dên ci as an tes do in qué ri to.

2º O aguar da men to da de le ga ção não obs ta
que o ofi ci al res pon sá vel por co man do, di re ção ou
che fia, ou aque le que o subs ti tua ou es te ja de dia, de
ser vi ço ou de quar to, tome ou de ter mi ne que se jam
to ma das ime di a ta men te as pro vi dên ci as ca bí ve is,
pre vis tas no art. 12, uma vez que te nha co nhe ci men to
de in fra ção pe nal que lhe in cum ba re pri mir ou evi tar.
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Infra ção de na tu re za não mi li tar.
3º Se a in fra ção pe nal não for, evi den te men te,

de na tu re za mi li tar, co mu ni ca rá o fato à au to ri da de
po li ci al com pe ten te, a quem fará apre sen tar o in fra tor.
Em se tra tan do de ci vil, me nor de de zo i to anos, a
apre sen ta ção será fe i ta ao Juiz de Me no res.

Ofi ci al ge ne ral como in fra tor
4º Se o in fra tor for ofi ci al ge ne ral, será sem pre

co mu ni ca do o fato ao mi nis tro e ao che fe de Esta-
do-Ma i or com pe ten tes, obe de ci dos os trâ mi tes re gu-
la men ta res.

Indí ci os con tra ofi ci al de pos to su pe ri or ou mais
an ti go no cur so do in qué ri to.

5º Se, no cur so do in qué ri to, o seu en car re ga do
ve ri fi car a exis tên cia de in dí ci os con tra ofi ci al de pos to
su pe ri or ao seu, ou mais an ti go, to ma rá as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as para que as suas fun ções se jam de le ga-
das a ou tro ofi ci al, nos ter mos do § 2º do art. 7º.

....................................................................................
Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al, e, ex ce to nos

cri mes do lo sos con tra a vida pra ti ca dos con tra ci vil, a
ele es tão su je i tos, em tem po de paz: (Re da ção dada
Dela Lei nº 9.299, de 7-8-1996)

Pes so as su je i tas ao fôro mi li tar
I – nos cri mes de fi ni dos em lei con tra as ins ti tu i-

ções mi li ta res ou a se gu ran ça na ci o nal:
a) os mi li ta res em si tu a ção de ati vi da de e os as -

se me lha dos na mes ma si tu a ção;
b) os mi li ta res da re ser va, quan do con vo ca dos

para o ser vi ço ati vo;
c) os re ser vis tas, quan do con vo ca dos e mo bi li-

za dos, em ma no bras, ou no de sem pe nho de fun ções
mi li ta res;

d) os ofi ci a is e pra ças das Po lí ci as e Cor pos de
Bom be i ros, Mi li ta res, quan do in cor po ra dos às For ças
Arma das; Cri mes fun ci o na is

II – nos cri mes fun ci o na is con tra a ad mi nis tra-
ção mi li tar ou con tra a ad mi nis tra ção da Jus ti ça Mi li-
tar, os au di to res, os mem bros do Mi nis té rio Pú bli co,
os ad vo ga dos de ofí cio e os fun ci o ná ri os da Jus ti ça
Mi li tar.

Exten são do foro mi li tar
§ 1º O foro mi li tar se es ten de rá aos mi li ta res da

re ser va, aos re for ma dos e aos ci vis, nos cri mes con -
tra a se gu ran ça na ci o nal ou con tra as ins ti tu i ções mi li-
ta res, como tais de fi ni das em lei. (Re da ção dada Dela 
Lei nº 9.299, de 7-8-1996)

§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida, pra ti ca-
dos con tra ci vil, a Jus ti ça Mi li tar en ca mi nha rá os au -

tos do in qué ri to po li ci al mi li tar à jus ti ça co mum. (Pa rá-
gra fo in clu í do Dela Lei nº 9.299, de 7-8-1996)

LEI Nº 9.299, DE 7 DE AGOSTO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos dos De cre-
tos-leis nºs 1.001 e 1.002, de 21 de ou tu-
bro de 1969, Có di gos Pe nal Mi li tar e de
Pro ces so Pe nal Mi li tar, res pec ti va men te.

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

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.

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA – GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

Relatório

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 22, de 1997, de ini ci a ti va do Po der
Exe cu ti vo, que dá nova re da ção a dis po si ti vos dos
De cre tos-Leis nºs 1.001 e 1.002, am bos de 21 de ou -
tu bro de 1969, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Apen sa dos a esse pro je to es tão os Pro je tos de
Lei do Se na do de nºs 117 e 132, am bos de 2000, res -
pec ti va men te dos ilus tres Se na do res Anto nio Car los
Va la da res e Arlin do Por to.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de de fi nir, no art. 9º do De -
cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go
Pe nal Mi li tar (CPM), que não cabe foro es pe ci al mi li-
tar para os “cri mes de ho mi cí dio e de le são cor po ral, e 
os pre vis tos em le gis la ção pe nal. ex tra va gan te, pra ti-
ca dos por mi li ta res es ta du a is con tra ci vis, no exer cí-
cio da fun ção de po li ci a men to”. Ante ri or men te, o Có -
di go Pe nal Mi li tar, que teve seu art. 9º al te ra do pela
Lei nº 9.299, de 7 de agos to de 1996, ex ce tu a va do
foro es pe ci al mi li tar os “cri mes do lo sos con tra vida e
co me ti dos con tra ci vil”.

Pro põe, ain da, a mo di fi ca ção do art. 82 do De -
cre to-Lei nº 1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go
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de Pro ces so Pe nal Mi li tar (CPPM), para ade quá-lo à
al te ra ção in tro du zi da no Có di go Pe nal Mi li tar.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 117, de 2000,
quer in clu ir en tre os cri mes não su je i tos ao foro es pe-
ci al mi li tar o de li to de tor tu ra, quan do “co me ti dos por
ofi ci a is e pra ças das Po lí ci as Mi li ta res dos Esta dos,
no exer cí cio de fun ções de po li ci a men to”.

O Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de 2000,
tem como ob je ti vo re ti rar da com pe tên cia do foro mi li-
tar so men te os cri mes do lo sos con tra a vida, nas
mes mas con di ções dos pro je tos an te ri o res.

II – Aná li se

O PLC nº 22, de 1997, que tem pre ce dên cia re -
gi men tal, 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, ine gá-
vel re co nhe cer que ele con tri bui de for ma sig ni fi ca ti va
para o apri mo ra men to da Lei Pe nal Mi li tar.

A Lei nº 9.299, de 1996, foi edi ta da como res -
pos ta às con clu sões da Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to (CPI) que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, in-
ves ti gou ho mi cí di os co me ti dos con tra cri an ças e ado -
les cen tes no País. Essa Lei, como o pró prio Exe cu ti-
vo, au tor da pro pos ta, ad mi te, está ei va da “de im per-
fe i ções re da ci o na is que, por si só, quan do de sua
san ção, en se ja ri am seu de sa co lhi men to”. Mas re co-
nhe ce que, à épo ca, a pre mên cia por uma so lu ção
dos pro ble mas le van ta dos pela CPI (a cres cen te in ci-
dên cia de cri mes pra ti ca dos por po li ci a is mi li ta res
con tra ci vis no exer cí cio de fun ção de po li ci a men to)
de sa con se lha va o veto. Por isso, o Exe cu ti vo de ci diu
pelo “sub se qüen te en ca mi nha men to de ou tra pro po-
si tu ra le gis la ti va”, o que de sem bo cou no pre sen te
pro je to de lei.

É evi den te que o ob je ti vo prin ci pal da pro pos ta é
res ta be le cer o foro mi li tar para os in te gran tes das For -
ças Arma das por que, pela pró pria na tu re za de suas ati -
vi da des pro fis si o na is, quan do co me tem cri mes no seu
de sem pe nho, a cir cuns tân cia fun da men tal a ser con si-
de ra da nes ses de li tos é a in fra ção ao de ver mi li tar.

Aliás, den tro des se en ten di men to, a pro pos ta
que deu ori gem à Lei nº 9.299, de 1996, des ti na va-se
a res trin gir o di re i to ao foro es pe ci al mi li tar so men te
para as po lí ci as es ta du a is. A al te ra ção dos ob je ti vos
ini ci a is da que la pro po si ção foi o fato que le vou o Exe -
cu ti vo a en ca mi nhar ou tra pro pos ta.

O ob je ti vo de man ter o foro mi li tar para os in te-
gran tes das For ças Arma das foi in te i ra men te man ti do
pe las três pro po si ções em tela.

Não obs tan te, ou tros ob je ti vos fun da men ta is da
ini ci a ti va do Exe cu ti vo Fe de ral, aco lhi dos e acres ci-

dos pela Câ ma ra dos De pu ta dos, no PLC nº 22, de
2000, são:

– mi grar para o foro co mum, além do cri me de
ho mi cí dio, tam bém o de li to de le são cor po ral e os pre -
vis tos em le gis la ção pe nal ex tra va gan te (não cons-
tan tes dos có di gos pe na is) pra ti ca do con tra ci vis por
mi li ta res es ta du a is (po li ci a is mi li ta res e bom be i ros mi -
li ta res);

– a re ti ra da, do tex to le gal, da con di ção do
“dolo”, como ne ces sá ria à mi gra ção da per se cu ção
cri mi nal para o foro co mum, pois, como ele men to da
cul pa bi li da de cri mi nal, é uma con di ção ju ri di ca men te
im pos sí vel de ser de ter mi na da an tes do jul ga men to.

Não obs tan te, so mos de opi nião que es ses
acrés ci mos não con tri bu em para o aper fe i ço a men to
da Lei Pe nal Mi li tar.

Enten de mos que o Pro je to de Lei do Se na do nº
132, de 2000, ofe re ce opor tu no aper fe i ço a men to à
ini ci a ti va e o que me lhor aten de às ne ces si da des da
Jus ti ça e da ope ra ci o na li da de da for ça po li ci al, pois,
ao man ter o foro es pe ci al no caso do co me ti men to do
de li to de le são cor po ral, que é uma con se qüên cia na -
tu ral do uso da vi o lên cia le gal que a po lí cia, como in -
te gran te do Esta do, deve e pode ter de apli car, não
ini bi rá a ação do po li ci al, quan do o uso da for ça se
mos trar ne ces sá rio.

A re in tro du ção da ex pres são “quan do do lo sos”
mos tra-se opor tu na por que tam bém con cor re para
com uma ação jus ta da Lei e está de acor do com a
na tu re za do tra ba lho po li ci al, no qual, já dis se mos, é
co mum o uso da vi o lên cia. Além de lou vá vel quan to
ao mé ri to, tam bém ob ser va o tex to cons ti tu ci o nal.

Entre tan to, o PLS nº 132, de 2000, me re ce ser
aper fe i ço a do quan to à téc ni ca re da ci o nal e quan to à
dou tri na pe nal mi li tar.

Assim que, a emen ta da pro pos ta, con tra ri an do
a Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de
1998, é vaga e não elu ci da o ob je ti vo da ini ci a ti va.

Além dis so, a ex pres são “al te ra do pela Lei nº
9.299, de 7 de agos to de 1996”, cons tan te do ca put do
art. 1º da pro pos ta, é ex ple ti va, por que o tex to da que la
Lei já faz par te do cor po do Có di go Pe nal Mi li tar.

Fi nal men te, é fun da men tal que se ex pli ci te no
exer cí cio de qual ati vi da de o po li ci al mi li tar per de ria o
foro es pe ci al no caso do co me ti men to de cri me do lo-
so con tra a vida de ci vis. Há si tu a ções como, por
exem plo, a res ta u ra ção de gra ve per tur ba ção da or -
dem e da de fe sa ter ri to ri al, em que a po lí cia mi li tar es -
ta rá ou po de rá es tar en qua dra da pelo Exér ci to e, nes -
se caso, o cri me se ria, ob vi a men te, da com pe tên cia
da Jus ti ça Mi li tar fe de ral. Afi nal, nes sas si tu a ções, a
com pe tên cia e a res pon sa bi li da de nos fa tos é da au -
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to ri da de fe de ral. A área con fla gra da es ta rá sob sua
ad mi nis tra ção.

Con si de ra mos a su ges tão do Pro je to de Lei do
Se na do nº 117 ino por tu na, por que liga um cri me, à
tor tu ra, ao ho mi cí dio do lo so, que pas sa ri am a cons ti-
tu ir de li tos que não te ri am mais o pri vi lé gio do foro es -
pe ci al. Se per mi tís se mos esse acrés ci mo, por que
não to dos os cri mes pra ti ca dos com vi o lên cia ou gra -
ve ame a ça? Não nos pa re ce que esse seja o es pí ri to
das ini ci a ti vas, fun da men ta do na ma ni fes ta ção ori gi-
nal da von ta de pú bli ca, que era fa zer mi grar, tão-so -
men te, os cri mes de júri para o foro co mum. Não se
pre ten de aca bar ou es va zi ar o foro es pe ci al mi li tar.

É ne ces sá rio, ain da, res sal tar que a de mo ra na
apro va ção da ma té ria ca u sa pre o cu pa ção e des con-
for to às For ças Arma das, pois a si tu a ção em vi gor
tem man ti do uma in de se já vel si tu a ção de po ten ci al
con fli to de com pe tên ci as en tre a Jus ti ça Mi li tar fe de-
ral e a jus ti ça co mum.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos pela re je i ção do Pro je to
de Lei Câ ma ra nº 22, de 1997, e do Pro je to de Lei do
Se na do nº 117, de 2000, e pela do Pro je to de Lei do
Se na do nº 132, de 2000, nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 132 (SUBSTITUTIVO), DE 2000

Alte ra os De cre tos-Lei nºs 1.001 e
1.002, am bos de 21 de ou tu bro de 1969,
para re de fi nir a com pe ten cia do foro mi li tar.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 9º do De cre to-Lei nº 1.001, de 21

de ou tu bro de 1969 – Có di go Pe nal Mi li tar –, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 9º ..................................................
..............................................................
II – os cri mes pre vis tos nes te Có di go e 

os pre vis tos na le gis la çào pe nal, quan do
pra ti ca dos:

..............................................................
Pa rá gra fo úni co. Os cri mes de que tra ta

este ar ti go, quan do do lo sos con tra a vida e
co me ti dos con tra ci vil, por mi li ta res dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os, em
ati vi da des de se gu ran ça pú bli ca, se rão de
com pe tên cia do Tri bu nal do Júri. (NR)”

Art. 2º Os arts. 10 e 82 do De cre to-Lei nº
1.002, de 21 de ou tu bro de 1969 – Có di go de Pro-

ces so Pe nal Mi li tar –, pas sam a vi go rar com as se-
guin tes re da ções:

“Art. 10. .................................................
..............................................................
c) em vir tu de de re qui si ção do juiz au -

di tor ou do Mi nis té rio Pú bli co;
 ....................................................(NR)”
“Art. 82. O foro mi li tar é es pe ci al e a

ele es tão su je i tos em tem po de paz:
..............................................................
§ 2º Nos cri mes do lo sos con tra a vida

pra ti ca dos con tra ci vil, em ati vi da des de se gu-
ran ça pú bli ca, na for ma do dis pos to no art. 9º
do De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de
1969 – Có di go Pe nal Mi li tar –, por mi li ta res
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó-
ri os, a Jus ti ça Mi li tar, ou vi do o Mi nis té rio Pú-
bli co, en ca mi nha rá os au tos do in qué ri to po li-
ci al mi li tar ao Tri bu nal do Júri.

     (NR)”

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

PARECER Nº 764, 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 18, de 2001,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Ro ber to Sa tur ni no, que al te ra o art.
50 da Cons ti tu i ção Fe de ral para per mi tir
a con vo ca ção, pelo Con gres so Na ci o nal,
de ti tu lar de car go no âm bi to do Po der
Exe cu ti vo que seja de ten tor de man da to
e cuja es co lha de pen da da apro va ção
pré via do Se na do Fe de ral, bem como o
en ca mi nha men to de re que ri men to de in -
for ma ções às mes mas au to ri da des, e so -
bre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 26, de 2001, ten do como pri me i ro sig-
na tá rio o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
al te ra o art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral
para per mi tir a con vo ca ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos di ri gen tes má xi mos
de en ti da des en car re ga das da re gu la ção
da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos, bem
como o en ca mi nha men to de re que ri men-
to de in for ma ções às mes mas au to ri da-
des (Em tra mi ta ção con jun ta).

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
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I – Re la tó rio

Re to mam ao exa me des ta Co mis são as Pro-
pos tas de Emen da àCons ti tu i ção men ci o na das à epí -
gra fe, que tra mi tam em con jun to em de cor rên cia da
apro va ção pelo Ple ná rio do Re que ri men to nº 712, de
2001,

A PEC nº 18, de 2001, é subs cri ta pelo Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no e ou tros vin te nove Se na do res, e a 
PEC nº 26, de 2001, é subs cri ta pelo Se na dor Lú cio
Alcan ta ra e ou tros vin te e seis Se na do res.

Ten do sido ori gi nal men te dis tri bu í da ao Se na-
dor Anto nio Car los Ju ni or, para ela bo ra ção de pa re-
cer, a pro po si ção foi re dis tri bu i da em vir tu de de Sua
Exce lên cia não per ten cer mais a esta Casa. Não obs -
tan te, o Se na dor le gou-nos, ane xa do aos au tos, pa re-
cer que, dada a qua li da de, ob je ti vi da de e cla re za de
que se re ves te, ado to na es sên cia e na for ma.

As pro po si ções tra tam do mes mo as sun to e pro -
põem a mo di fi ca ção da re da ção do art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para per mi tir a con vo ca ção dos di ri-
gen tes má xi mos das agên ci as re gu la do ras fe de ra is
pelo Con gres so Na ci o nal, bem como o en ca mi nha-
men to de re que ri men to de in for ma ções às mes mas
au to ri da des. De acor do com a atu al re da ção do men -
ci o na do dis po si ti vo, so men te os Mi nis tros de Esta do
e 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 es tão su je i tos a con vo ca ção e
ao aten di men to de re que ri men to de in for ma ção.

II – Aná li se

De acor do com os arts. 101, I e II, e 259 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.

Cabe, pre li mi nar men te, as si na lar que é con fe ri-
da à PEC nº 18, de 2001, pre ce dên cia re gi men tal,
nos ter mos do art. 260, II, do RISF, não so men te por
ser a mais an ti ga, mas tam bém em ra zão da ma i or
abran gên cia de suas dis po si ções, por quan to al can ça,
como des ti na tá rio de seu enun ci a do, todo ti tu lar de
car go no Po der Exe cu ti vo que seja de ten tor de man -
da to e cuja es co lha de pen da da apro va ção pré via do
Se na do Fe de ral, ao pas so que a PEC nº 26, de 2001,
tem como alvo os di ri gen tes má xi mos de en ti da des
en car re ga das da re gu la ção de pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos. A pri me i ra for mu la ção abran ge to dos os ca -
sos al can ça dos pela se gun da, além de per mi tir a con -
vo ca ção de di ri gen tes de ou tras en ti da des de igual
im por tân cia que, no en tan to, não atu am como re gu la-
do ras de ser vi ços pú bli cos em sen do es tri to, como é o
caso, por exem plo, da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia

Sa ni tá ria (ANVISA), a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia (ADA) e a Agên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te (ADENE).

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, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e as PECs não
es bar ram em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos §§ 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 tes 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 nas per su a si vas jus ti fi ca ções
que acom pa nham am bas as pro pos tas. Com efe i to, a
nova re a li da de ins ti tu ci o nal re pre sen ta da pe las agên -
ci as re gu la do ras, do ta das de um grau acen tu a do de
au to no mia fun ci o nal em face do Mi nis tro su per vi sor e
de sta tus es pe ci al dos seus di ri gen tes de cor ren te de
no me a ção a ter mo e in sus ce ti bi li da de de exo ne ra ção
ad nu tum, im põe ao Con gres so Na ci o nal a for mu la-
ção de me ca nis mos e ins tru men tos que vi a bi li zem o
con tro le ade qua do des sas agên ci as, em vis ta da
com pe tên cia ex clu si va que lhe é con fe ri da pelo in ci so
X do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral (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, in clu í dos os da ad mi nis-
tra ção in di re ta).

No mes mo sen ti do, res sen te-se o Con gres so
Na ci o nal de me ca nis mos de acom pa nha men to e ava -
li a ção da pro du ção nor ma ti va in fra le gal des sas agên -
ci as, ca rac te ri za da por alta den si da de téc ni ca e tec-
no ló gi ca, para fins de ze lar pela pre ser va ção de sua
com pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma-
ti va dos ou tros Po de res, na dic ção do in ci so XI do já
men ci o na do art. 49. O ca rá ter es pe ci a lís si mo e os im -
pac tos so ci o e co nô mi cos da nor ma ti za ção des sas
agên ci as apre sen tam tal ine di tis mo e re le vân cia que,
a nos so ver, jus ti fi cam ple na men te a pre o cu pa ção ex -
pres sa na pro po si ção sob exa me, no que tan ge à ne -
ces si da de de ins ti tu ci o na li zar me ca nis mos e ins tru-
men tos que pos si bi li tem ma i or fis ca li za ção e con tro le
do Le gis la ti vo so bre esse novo for ma to or ga ni za ci o-
nal de ação po lí ti ca e ope ra ci o nal da Admi nis tra ção
Pú bli ca.

Enten de mos, por tan to, que a pro pos ta de tor nar
os di ri gen tes má xi mos des sas agên ci as di re ta men te
res pon si vos às de man das do Con gres so Na ci o nal,
além de ló gi ca e po li ti ca men te re le van te, tra duz um
pas so adi an te no pro ces so de apri mo rar a Car ta Mag -
na como es ta tu to ba li za dor de um ver da de i ro Esta do
de mo crá ti co de di re i to.
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III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, 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, pre ju di ca da
a PEC nº 26, de 2001, que lhe foi apen sa para tra mi ta-
ção em con jun to.

Sala das Co mis sões, 11 de ju nho de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – Anto nio Car los Ma ga-
lhães , Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mag no
Mal ta – Fer nan do Be zer ra – Siba Ma cha do – Ga ri-
bal di Alves Fi lho – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz
Otá vio – De mós te nes Tor res – José Jor ge – Jor ge
Bor nha u sen – Tas so Je re is sa ti – João Ba tis ta
Mot ta.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RE LATÓ RIO

Re la tor: Se na dor Alva ro Dias

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 18, de
2001, de au to ria do ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no e ou tros Se nho res Se na do res, pre ten de dar nova
re da ção ao ca put do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
para per mi tir a con vo ca ção, pelo Con gres so Na ci o-
nal, de ti tu lar de car go, no âm bi to do Po der Exe cu ti vo
que seja de ten tor de man da to e cuja es co lha de pen-
da da apro va ção pré via do Se na do Fe de ral, bem
como o en ca mi nha men to de re que ri men to de in for-
ma ções às mes mas au to ri da des.

O tex to cuja al te ra ção se pre ten de os ten ta, hoje,
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 tro de
Esta do ou er 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 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 sem jus ti fi ca ção ade qua da.

...........................................................”
A ele dá a Pro pos ta a nova re da ção aba i xo:

“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, ti tu lar de ór gão di re ta men te su bor di-
na do à Pre si dên cia da Re pú bli ca ou ti tu lar
de car go no âm bi to do Po der Exe cu ti vo que
de te nha man da to e cuja es co lha de pen da
da apro va ção pré via do Se na do Fe de ral
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 cri me de res pon sa bi li da de a au-
sên cia sem jus ti fi ca ção ade qua da.” (Su bli-
nha mos).

Na Jus ti fi ca ção da ini ci a ti va, his to ri am os Au to res:

“É da tra di ção de nos so Di re i to Cons ti-
tu ci o nal, des de a Car ta de 1934, a obri ga-
ção de os Mi nis tros de Esta do com pa re ce-
rem ao Con gres so Na ci o nal para pres tar in -
for ma ções, quan do con vo ca dos. Tra ta-se de 
nor ma que se com pa ti bi li za com a com pe-
tên cia do Po der Le gis la ti vo de exer cer a fis -
ca li za ção das ati vi da des do Po der Exe cu ti-
vo. Ou seja, essa fa cul da de atri bu í da à Câ-
ma ra dos De pu ta dos e ao Se na do Fe de ral
re pre sen ta um dos di ver sos ele men tos dos
cha ma dos fre i os e con tra pe sos exis ten tes
em nos sa Cons ti tu i ção, que per mi tem a re a-
li za ção do prin cí pio da in de pen dên cia e har -
mo nia en tre os Po de res da Re pú bli ca.

Em 1994, com vis tas a tor nar mais efe -
ti va essa prer ro ga ti va do Con gres so Na ci o-
nal, a obri ga ção de com pa re ci men to pe ran-
te seus ór gãos foi es ten di da, pela Emen da
Cons ti tu ci o nal de Re vi são nº 2, aos ti tu la res
de ór gãos di re ta men te su bor di na dos ao
Pre si den te da Re pú bli ca que não são Mi nis-
tros de Esta do.

As re cen tes al te ra ções na es tru tu ra da 
Admi nis tra ção Pú bli ca bra si le i ra — con ti nu-
am — com a cri a ção das agên ci as re gu la-
do ras, no en tan to, es tão a exi gir uma nova
am pli a ção des sa prer ro ga ti va. Isso por que
as agên ci as, ain da que, for mal men te, se re-
vis tam da con di ção de au tar qui as e se vin-
cu lem a um de ter mi na do mi nis té rio, go zam
de um grau ele va do de au to no mia para o
exer cí cio de suas fun ções. Assim, es sas en -
ti da des, que de têm am plas com pe tên ci as e
cujo nú me ro é cres cen te, co brin do, cada
vez mais, áre as de atu a ção do Go ver no an -
tes su bor di na das di re ta men te aos Mi nis té ri-
os, não se obri gam à per ma nen te pres ta ção
de con tas ao seu res pec ti vo Mi nis tro su per-
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vi sor e, além dis so, seus di ri gen tes têm
man da to fixo, não po den do ser de mi ti dos ad 
nu tum ... (Su bli nha mos).

Ao des ta car o es co po ma i or da Pro pos ta, ar ra-
zo am:

“Des sa for ma, com a exis tên cia das
agên ci as re gu la do ras, não é mais su fi ci en te
que as Ca sas do Con gres so Na ci o nal e
suas Co mis sões pos sam con vo car, tão-so-
men te, os Mi nis tros de Esta do e ti tu la res
dos de ma is ór gãos di re ta men te su bor di na-
dos ao Pre si den te da Re pú bli ca, sob ris co
de elas se ve rem in ca pa zes de exer cer ade -
qua da men te as suas fun ções fis ca li za do-
ras... “(Su bli nha mos).

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, as si na le-se pre en cher a Pro-
pos ta sob co men to o quo rum de apo i a men to de ter-
mi na do pelo art. 60, in ci so I da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ade ma is, não aten ta ela con tra qua is quer das
cláu su las pé tre as cons tan tes do art. 60, § 4º in ci so IV,
da Lei Ma i or, nem co li de com o dis pos to nos §§ 1º e 5º
do mes mo ar ti go ou com qua is quer ou tras nor mas ou
prin cí pi os cons ti tu ci o na is.

Qu an to ao seu mé ri to, vem ela re for çar o raio de
ação con tro la do ra e fis ca li za do ra do Po der Le gis la ti-
vo, pelo que me re ce aco lhi men to e apla u so.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção sob exa me.

Sala da Co mis são, – Álva ro Dias, Re la tor.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Subs cri ta pelo emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra e ou tros vin te e seis 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
26, de 2001, com a emen ta trans cri ta à epí gra fe.

A re fe ri da PEC pro põe a mo di fi ca ção da re da-
ção do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para per mi tir a
con vo ca ção dos di ri gen tes má xi mos das agên ci as re -
gu la do ras fe de ra is pelo Con gres so Na ci o nal, bem
como o en ca mi nha men to de re que ri men to de in for-
ma ções às mes mas au to ri da des. De acor do com a
atu al re da ção do men ci o na do dis po si ti vo, so men te os 
Mi nis tros de Esta do es tão su je i tos a con vo ca ção e ao
aten di men to de re que ri men to de in for ma ção.

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:

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 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.

Essa no vi da de traz sé ri as con se qüên-
ci as para o pa pel fis ca li za dor do Con gres so
Na ci o nal, uma vez que 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.

Não fo ram apre sen ta das emen das à pro po si-
ção du ran te o pra zo re gi men tal.

II – Voto

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 nova re a li da de ins ti tu ci o nal
re pre sen ta da pe las agên ci as re gu la do ras, do ta das
de um grau acen tu a do de au to no mia fun ci o nal em
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face do Mi nis tro su per vi sor e de sta tus es pe ci al dos
seus di ri gen tes de cor ren te de no me a ção a ter mo e in -
sus ce ti bi li da de de exo ne ra ção ad nu tum, im põe ao
Con gres so Na ci o nal a for mu la ção de me ca nis mos e
ins tru men tos  que vi a bi li zem o con tro le ade qua do
des sas agên ci as, em vis ta da com pe tên cia ex clu si va
que lhe é con fe ri da pelo in ci so X do art. 49 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral (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, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta).

No mes mo sen ti do, res sen te-se o Con gres so
Na ci o nal de me ca nis mos de acom pa nha men to e ava -
li a ção da pro du ção nor ma ti va in fra le gal des sas agên -
ci as, ca rac te ri za da por alta den si da de téc ni ca e tec -
no ló gi ca, para fins de ze lar pela pre ser va ção de sua
com pe tên cia le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma-
ti va dos ou tros Po de res, na dic ção do in ci so XI do já
men ci o na do art. 49. O ca rá ter es pe ci a lís si mo e os im -
pac tos so ci o e co nô mi cos da nor ma ti za ção des sas
agên ci as apre sen tam tal ine di tis mo e re le vân cia que,
a nos so ver, jus ti fi cam ple na men te a pre o cu pa ção ex -
pres sa na pro po si ção sob exa me, no que tan ge à ne -
ces si da de de ins ti tu ci o na li zar me ca nis mos e ins tru-
men tos que pos si bi li tem ma i or fis ca li za ção e con tro le
do Le gis la ti vo so bre esse novo for ma to or ga ni za ci o-
nal de ação po lí ti ca e ope ra ci o nal da Admi nis tra ção
Pú bli ca.

Enten de mos, por tan to, que a pro pos ta de to mar
os di ri gen tes má xi mos des sas agên ci as di re ta men te
res pon si vos às de man das do Con gres so Na ci o nal,
além de ló gi ca e po li ti ca men te re le van te, tra duz um
pas so adi an te no pro ces so de apri mo rar a Car ta Mag -
na como es ta tu to ba li za dor de um ver da de i ro Esta do
de mo crá ti co de di re i to.

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 26, 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, – Pre si den te – Anto nio Car -
los Jú ni or, Re la tor.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Ju ni or

I – Re la tó rio

Re to mam ao exa me des ta Co mis são as Pro-
pos tas de Emen da à Cons ti tu i ção men ci o na das à
epí gra fe, que tra mi tam em con jun to em de cor rên cia
da apro va ção pelo Ple ná rio do Re que ri men to nº 712,
de 2001.

A PEC nº 18, de 2001, é subs cri ta pelo Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no e ou tros vin te nove Se na do res, e a 
PEC nº 26, de 2001, é subs cri ta pelo Se na dor Lú cio
Alcân ta ra e ou tros vin te e seis Se na do res.

As pro po si ções tra tam do mes mo as sun to e pro -
põem a mo di fi ca ção da re da ção do art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, para per mi tir a con vo ca ção dos di ri-
gen tes má xi mos das agên ci as re gu la do ras fe de ra is
pelo Con gres so Na ci o nal, bem como o en ca mi nha-
men to de re que ri men to de in for ma ções às mes mas
au to ri da des. De acor do com a atu al re da ção do men -
ci o na do dis po si ti vo, so men te os Mi nis tros de Esta do
e 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 es tão su je i tos a con vo ca ção e
ao aten di men to de re que ri men to de in for ma ção.

II – Aná li se

De acor do com os arts. 101, I e II, e 259 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.

Cabe, pre li mi nar men te, as si na lar que é con fe ri-
da à PEC nº 18, de 2001, pre ce dên cia re gi men tal,
nos ter mos do art. 260, II, do RISF, não so men te por
ser a mais an ti ga, mas tam bém em ra zão da ma i or
abran gên cia de suas dis po si ções, por quan to al can ça,
como des ti na tá rio de seu enun ci a do, todo ti tu lar de
car go no Po der Exe cu ti vo que seja de ten tor de man -
da to e cuja es co lha de pen da da apro va ção pré via do
Se na do Fe de ral, ao pas so que a PEC no 26, de 2001,
tem como alvo os di ri gen tes má xi mos de en ti da des
en car re ga das da re gu la ção de pres ta ção de ser vi ços
pú bli cos. A pri me i ra for mu la ção abran ge to dos os ca -
sos al can ça dos pela se gun da, além de per mi tir a con -
vo ca ção de di ri gen tes de ou tras en ti da des de igual
im por tân cia que, no en tan to, não atu am como re gu la-
do ras de ser vi ços pú bli cos em sen do es tri to, como é o 
caso, por exem plo, da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia
Sa ni tá ria (ANVISA), a Agên cia de De sen vol vi men to
da Ama zô nia (ADA) e a Agên cia de De sen vol vi men to
do Nor des te (ADENE).

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, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e as PEC não
es bar ram em ne nhum dos li mi tes cir cuns tan ci a is e
ma te ri a is pre vis tos nos §§ 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 tes do Re gi men-
to Inter no des ta Casa.
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Qu an to ao mé ri to, aco lhe mos in te gral men te os
ar gu men tos ali nha dos nas per su a si vas jus ti fi ca ções
que acom pa nham am bas as pro pos tas. Com efe i to, a
nova re a li da de ins ti tu ci o nal re pre sen ta da pe las agên -
ci as re gu la do ras, do ta das de um grau acen tu a do de
au to no mia fun ci o nal em face do Mi nis tro su per vi sor e
de sta tus es pe ci al dos seus di ri gen tes de cor ren te de
no me a ção a ter mo e in sus ce ti bi li da de de exo ne ra ção
ad nu tum, im põe ao Con gres so Na ci o nal a for mu la-
ção de me ca nis mos e ins tru men tos que vi a bi li zem o
con tro le ade qua do des sas agên ci as, em vis ta da
com pe tên cia ex clu si va que lhe é con fe ri da pelo in ci so
X do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral (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, in clu í dos os da ad mi nis-
tra ção in di re ta).

No mes mo sen ti do, res sen te-se o Con gres so Na -
ci o nal de me ca nis mos de acom pa nha men to e ava li a-
ção da pro du ção nor ma ti va in fra le gal des sas agên ci as,
ca rac te ri za da por alta den si da de téc ni ca e tec no ló gi ca,
para fins de ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res, na dic ção do in ci so XI do já men ci o na do art.
49. O ca rá ter es pe ci a lís si mo e os im pac tos so ci o e co nô-
mi cos da nor ma li za ção des sas agên ci as apre sen tam
tal ine di tis mo e re le vân cia que, a nos so ver, jus ti fi cam
ple na men te a pre o cu pa ção ex pres sa na pro po si ção
sob exa me, no que tan ge à ne ces si da de de ins ti tu ci o na-
li zar me ca nis mos e ins tru men tos que pos si bi li tem ma i or
fis ca li za ção e con tro le do Le gis la ti vo so bre esse novo
for ma to or ga ni za ci o nal de ação po lí ti ca e ope ra ci o nal
da Admi nis tra ção Pú bli ca.

Enten de mos, por tan to, que a pro pos ta de tor nar
os di ri gen tes má xi mos des sas agên ci as di re ta men te
res pon si vos às de man das do Con gres so Na ci o nal,
além de ló gi ca e po li ti ca men te re le van te, tra duz um
pas so adi an te no pro ces so de apri mo rar a Car ta Mag -
na como es ta tu to ba li za dor de um ver da de i ro Esta do
de mo crá ti co de di re i to.

III – Voto

Em face do ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da 
Pro pos ta da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 18, 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, pre ju di ca da
a PEC nº 26, de 2001, que lhe foi apen sa para tra mi ta-
ção em con jun to.

Sala da Co mis são, – Anto nio Car los Jú ni or,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

X – 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros
Po de res;
....................................................................................

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;
....................................................................................

§ 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 si tio.
....................................................................................

§ 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.
....................................................................................

 PARECER Nº 765, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, de
au to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy e
ou tros Srs. Se na do res, que re gu la men ta
o con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li-
gên cia pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883,
de 7 de de zem bro de 1999, que ins ti tui o
Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia (ABIN)
e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta
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I – Re la tó rio

O pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo, a mim
re dis tri bu í do em con for mi da de com o dis pos to no art.
332-I do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, visa
a re gu la men tar o con tro le ex ter no da ati vi da de de in -
te li gên cia pre vi ta na lei ins ti tu i do ra do Sis te ma Bra si-
le i ro de Inte li gên cia e da Agên cia Bra si le i ra de Inte li-
gên cia – ABIN.

Dis tri bu í do na le gis la tu ra pas sa da ao emi nen te
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, foi por ele ela bo ra do mi nu-
ci o so Re la tó rio dan do con ta da tra mi ta ção da ma té ria,
in clu si ve pelo Órgão de Con tro le e Fis ca li za ção Exter -
nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia que, ten do re je i-
ta do o pro je to sob a for ma de De cre to Le gis la ti vo, op tou
pela apro va ção de um pro je to de re so lu ção apre sen ta-
do pelo De pu ta do Luiz Car los Ha uly, en tão Re la tor da
ma té ria pe ran te a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Não há re pa ros a fa zer quan to ao re fe ri do Re la-
tó rio e mu i to me nos ao en ten di men to es po sa do pelo
meu emi nen te an te ces sor no seu voto, os qua is ra ti fi-
co, re por tan do-me, as sim, a to dos os seus ter mos.

III – Voto

Con si de ran do que a ma té ria sob apre ci a ção foi
exa us ti va men te exa mi na da nos ór gãos com pe ten tes
de am bas as Ca sas do Con gres so Na ci o nal, in clu si ve
pela Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de
Inte li gên cia, que con clu í ram pela pro ce dên cia do seu
dis ci pli na men to por Pro je to de Re so lu ção ao in vés do 
pre sen te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, e re co men-
dan do a eco no mia pro ces su al que não se dê tra mi ta-
ção pa ra le la a am bas as pro po si ções, opi no pelo so -
bres ta men to des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo até
que o Pro je to de Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal
nº 8, de 2001, seja vo ta do pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos e en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2003. – Edu ar-
do Ma ta raz zo Su plicy, Pre si den te – He lo í sa He le na
– Pe dro Si mon – Hé lio Cos ta, Re la tor – João Alber -
to Sou za – Anto nio Car los Ma ga lhães – Flá vio
Arns – Mar co Ma ci el – João Ca pi be ri be – José
Agri pi no – Ante ro Paes de Bar ros – Luiz Otá vio.

REQUERIMENTO Nº 572, DE 2003 

Re que i ro, nos ter mos do dis pos to no
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
De cre to Le gis la ti vo do Se na do Fe de ral nº
241, de 2000, que “re gu la men ta o con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia pre vis-

to no ar ti go 6º da Lei 9883, de 7 de de zem-
bro de 1999, que ins ti tui o Sis te ma Bra si le-
i ro de Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i-
ra de Inte li gên cia – ABIN e dá ou tras pro vi-
dên ci as” até que o Pro je to de Re so lu ção
do Con gres so Na ci o nal nº 8, de 2001, seja
vo ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos e en-
ca mi nha do a esta casa.

Sala da Co mis são, 5 de ju nho de 2003. – Edu-
ar do Su plicy, Pre si den te – Mar co Ma ci el – Pa trí cia
Sa bo ya Go mes – Hé lio Cos ta – Anto nio Car los Ma -
ga lhães – João Alber to Sou za – He lo i sa He le na –
Flá vio Arns – Arthur Vir gí lio – Pe dro Si mon –  Luiz
Ota vio – José Agri pi no – João Ca pi be ri be.

DUCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra

I – Re la tó rio

Sub me te-se a esta Co mis são o pro je to de de-
cre to le gis la ti vo de au to ria do Se na dor Edu ar do Su-
plicy e ou tros Se na do res, que visa a ins ti tu ir e re gu la-
men tar o fun ci o na men to do Con se lho Par la men tar de 
Fis ca li za ção e Con tro le da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia (CPNI).

A pro po si ção foi pro to co li za da em 22 de no vem-
bro de 2000 e na mes ma data en ca mi nha da, para
exa me, ao Órgão de Con tro le e Fis ca li za ção Exter -
nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia e, pos te ri or-
men te, à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.

No dia 28 de no vem bro se guin te, o pro je to foi
en vi a do ao re la tor, De pu ta do Luiz Car los Ha uly, en tão
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos. Por re -
co men da ção do re fe ri do re la tor, abriu-se pra zo de
cin co dias úte is, de 4 a 8 de de zem bro de 2000, para
que os Srs. Mem bros do Órgão de Con tro le e Fis ca li-
za ção Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia
apre sen tas sem su ges tões em re la ção ao Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, pe ran te a Co mis-
são e Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Oito emen das fo ram apre sen ta das jun to à Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da
Câ ma ra dos De pu ta dos:as de nºs 1 a 7, de au to ria da
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Se na do ra He lo i sa He le na e do De pu ta do Alo í zio Mer -
ca dan te, e a de nº 8, de au to ria des te úl ti mo par la-
men tar.

Em 27 de mar ço de 2001, o De pu ta do Luiz Car -
los Ha uly en tre gou o re la tó rio, com seu voto pela re je-
i ção da ma té ria, o qual foi en ca mi nha do à Pre si dên cia
do Órgão de Con tro le e Fis ca li za ção Exter nos da Po -
lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia.

Foi con vo ca da para 15 de agos to de 2001 a pri -
me i ra Re u nião do Órgão de Con tro le e Fis ca li za ção
Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, des ti na da
à ele i ção de seu pre si den te e de sig na ção de re la tor.

Essa re u nião fora con vo ca da an te ri or men te
para os dias 9 de maio e 20 de ju nho de 2001, não
ten do se re a li za do nes sas da tas por fal ta de quo rum.

Para tal re u nião, o Pre si den te do Órgão de Con -
tro le e Fis ca li za ção Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal de
Inte li gên cia, Se na dor Jef fer son Pe res, de ter mi nou à
Se cre ta ria do Órgão que dis tri bu ís se aos Par la men ta-
res mem bros có pi as dos re la tó ri os a que se re fe re o
Re que ri men to nº 1, de 2001, do De pu ta do Luiz Car -
los Ha uly (PSDB/PR), por meio do qual ele so li ci ta a
opor tu ni da de de ex por pes so al men te os re la tó ri os,
de sua la vra, so bre o pre sen te pro je to de de cre to le -
gis la ti vo, so bre a Men sa gem nº 135, de 2000, e so bre
seu pró prio pro je to de re gi men to in ter no para o
Órgão, ten do em vis ta sua con di ção de ex-mem bro.

No dia 15 de agos to de 2001 re a li zou-se a pri -
me i ra re u nião do Órgão e Con tro le e Fis ca li za ção
Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal e Inte li gên cia, des ti na-
da à ele i ção de seu Pre si den te e de sig na ção de re la-
tor. Com pa re ce ram a re u nião os Se na do res Jef fer son
Pe res (Blo co/PT – AM), Pre si den te da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. José Edu ar-
do Du tra (Blo co/PT – SE), Lí der da Mi no ria; os De pu-
ta dos Ju tahy Jú ni or (Blo co/PSDB – BA), Lí der da Ma i-
o ria; Wal ter Pi nhe i ro (PT – BA), Lí der da Mi no ria; e
Hé lio Cos ta (PMDB – MG), Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Este ve
pre sen te tam bém o De pu ta do Luiz Car los Ha uly (Blo -
co/PSDB – PR), ex-mem bro do Órgão e ex-re la tor.

Na con di ção de Pre si den te, nos ter mos do art.
88, § 3º, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
Se na dor Jef fer son Pe res abriu a re u nião e in for mou a
pa u ta de tra ba lho: ele i ção do Pre si den te e apre ci a ção
de re que ri men to do De pu ta do Luiz Car los Ha uly, em
que so li ci ta a opor tu ni da de de ex por pes so al men te
re la tó ri os de sua la vra so bre a Men sa gem nº 135, de
2000, e so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, 
de 2000, do Se na dor Edu ar do Su plicy, além do seu
pró prio pro je to de re gi men to in ter no para o Órgão.

O De pu ta do Luiz Car los Ha uly, au tor do re que ri-
men to, fez rá pi da ex po si ção a res pe i to de seu pro je to
de re gi men to in ter no, es cla re cen do que este foi fru to
do tra ba lho da Con sul to ria Le gis la ti va da Câ ma ra em
con jun to com as Asses so ri as de to dos os Par ti dos.
Des ta cou na pro pos ta o au men to na com po si ção de 6 
para 13 mem bros e re i vin di cou a opor tu ni da de de ex -
por seus re la tó ri os pe ran te o Órgão. O De pu ta do Wal -
ter Pi nhe i ro de cla rou-se fa vo rá vel à pro pos ta de au -
men to do nú me ro de mem bros do Órgão, po rém re -
que reu uma aná li se mais apro fun da da da ma té ria e a
de sig na ção de novo re la tor, sem pre ju í zo da par ti ci-
pa ção do De pu ta do Luiz Car los Ha uly na dis cus são.
O De pu ta do Hé lio Cos ta de fen deu a ma nu ten ção dos
re la tó ri os do De pu ta do Luiz Car los Ha uly e a sua par-
ti ci pa ção na dis cus são des tes e da sua pro pos ta de
re gi men to in ter no do Órgão, pos tu lan do que tal pro-
pos ta con tem ple a pos si bi li da de de re la to res, atu al e
fu tu ros, te rem as sen to ga ran ti do no Órgão, no ano se -
guin te ao da sua de sig na ção, para efe i to de con ti nu i-
da de dos tra ba lhos. O De pu ta do Ju tahy Jú ni or tam-
bém se ma ni fes tou fa vo rá vel à ma nu ten ção dos re la-
tó ri os do De pu ta do Luiz Car los Ha uly, com a con ces-
são de mais tem po aos mem bros para ana li sá-los e
exa mi nar o pro je to de re gi men to in ter no.

A Pre si dên cia for ma li zou a de ci são to ma da por
seus mem bros no sen ti do de con si de rar vá li dos os re -
la tó ri os do De pu ta do Luiz Car los Ha uly, que po de rão,
as sim, ser ado ta dos pelo re la tor a ser de sig na do, e
de ter mi nou a dis tri bu i ção dos re la tó ri os a to dos os
mem bros, para se rem dis cu ti dos e vo ta dos na re u-
nião se guin te.

Na mes ma re u nião de 15 de agos to de 2001,
como se gun do pon to, a Pre si dên cia anun ci ou a ele i-
ção para pre si den te do Órgão, es cla re cen do não ha -
ver can di da tu ras for ma li za das e lem bran do que o pre -
si den te an te ri or, Se na dor José Sar ney, foi ele i to por
acla ma ção. Indi ca do pelo Se na dor José Edu ar do Du -
tra e pelo De pu ta do Hé lio Cos ta, o Se na dor Jef fer son
Pe res foi ele i to pre si den te tam bém por acla ma ção,
de sig nan do-se, como re la tor, o De pu ta do Hé lio Cos -
ta. Fi xou-se, em se gui da, o pra zo de um ano para
man da tos fu tu ros, fi can do, con tu do, mar ca do para o
iní cio da Ses são Le gis la ti va de 2002 o tér mi no do
man da to do pre si den te re cém-ele i to. De ter mi nou-se,
tam bém, a al ter nân cia en tre as duas Ca sas para o
exer cí cio das fun ções de pre si den te e re la tor, de ven-
do, por tan to, as su mir a Pre si dên cia do Órgão na Ses -
são Le gis la ti va se guin te o Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Em 6 de no vem bro de 2001, re a li zou-se a se -
gun da re u nião do Órgão e Con tro le e Fis ca li za ção
Exter nos da Po lí ti ca de Inte li gên cia, des ti na da à apre -
ci a ção dos re la tó ri os so bre o pre sen te pro je to de de -
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cre to le gis la ti vo e so bre a Men sa gem nº 135/2000.
Esti ve ram pre sen tes os Se na do res Jef fer son Pe res
(Blo co/PDT – AM), Pre si den te da Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e José Edu ar do
Du tra (Blo co/PT – SE), Lí der da Ma i o ria; e os De pu ta-
dos Ju tahy Jú ni or (Blo co/PSDB – BA), Lí der da Ma i o-
ria, Hé lio Cos ta (PMIDB – MG), Pre si den te da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, e o
De pu ta do Luiz Car los Ha uly (Blo co/PSDB – PR),
ex-mem bro do Órgão e ex-re la tor.

Na se gun da re u nião foi apro va do o re la tó rio do
De pu ta do Hé lio Cos ta, que ado tou o re la tó rio do De -
pu ta do Luiz Car los Ha uly so bre a Men sa gem nº 135,
de 2000, da Pre si dên cia da Re pú bli ca, pela qual se
en ca mi nhou ao Se na do Fe de ral, nos ter mos dos arts. 
5º pa rá gra fo úni co, e 6º, § lº, da Lei nº 9.883, de 7 de
de zem bro de 1999, para exa me e su ges tões, o tex to
da pro pos ta da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, que
de fi ne os ob je ti vos e es ta be le ce as di re tri zes para os
ór gãos en car re ga dos do exer cí cio da ati vi da de de in -
te li gên cia no País.

Em subs ti tu i ção ao pre sen te Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 241, de 2000, do Se na dor Edu ar do Su -
plicy e ou tros Se na do res, que re gu la men ta ó con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia pre vis to no art. 6º
da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, que ins ti-
tui o, Sis te ma Bra si le i ro

de Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de Inte -
li gên cia – ABIN e dá ou tras pro vi dên ci as, foi apro va-
do, por una ni mi da de, pro je to de re so lu ção, de au to ria
do De pu ta do Luiz Car los Ha uly, que dis põe so bre as
fi na li da des, com po si ção e fun ci o na men to da Co mis-
são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia
(CCAI), ór gão de con tro le e fis ca li za ção ex ter nos da
ati vi da de de in te li gên cia pre vis to no art. 6º da Lei nº
9.883, de 7 de de zem bro de 1999, e es ta be le ce ou -
tras nor mas re la ti vas à sua atu a ção.

Após essa de li be ra ção, de que re sul tou a subs ti-
tu i ção do PDS nº 241, de 2000, pelo pro je to de re gi-
men to in ter no de au to ria do De pu ta do Luiz Car los
Ha uly, que foi ado ta do pelo en tão re la tor, De pu ta do
Hé lio Cos ta, o pro ces sa do foi en ca mi nha do a esta
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Ao mes mo tem po, em 29 de no vem bro de 2001,
o men ci o na do pro je to de re gi men to in ter no foi en ca-
mi nha do à Câ ma ra dos De pu ta dos nos ter mos do art.
142 e para os efe i tos do art. 143 do Re gi men to Inter -
no, ten do sido au tu a do, na que la Casa, como Pro je to
de Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal (PRN) nº
8/2001, onde se en con tra pron to para a Ordem do Dia 
e in clu são em pa u ta.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de
2000, sob exa me, foi re je i ta do pelo Órgão de Con tro le
e Fis ca li za ção Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia, que, em subs ti tu i ção a ele, apro vou o pro je to
de re so lu ção de au to ria do De pu ta do Luiz Car los Ha -
uly. Essa pro po si ção en con tra-se na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, que, após apre ciá-la, a en ca mi nha rá ao Se -
na do Fe de ral.

Nes se con tex to, con si de ra mos con ve ni en te, em 
vis ta do prin cí pio da eco no mia pro ces su al, evi tar, na
tra mi ta ção do pro je to apro va do pelo re fe ri do Órgão
de Con tro le e Fis ca li za ção, mais óbi ces de cu nho pu -
ra men te pro ce di men tal, com de sen con tros en tre as
duas Ca sas.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pelo so bres ta men to
des te pro ces sa do até que o Pro je to de Re so lu ção do
Con gres so Na ci o nal nº 8, de 2001, seja vo ta do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos e en ca mi nha do ao Se na do
Fe de ral.

Sala da Co mis são, – Fran ce li no Pe re i ra, Re la tor.

DOCUMENTOS ANEXADOS, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

OF.CMCE – ABIN/2001

Bra sí lia, 31 de ja ne i ro de 2001

Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te da Co mis são Mis ta de Con tro le
Exter no da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia
Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a V. Exª o re la tó rio da Men sa gem nº

(SF) 135, de 2000 (Men sa gem nº 618/2000, na ori gem),
que “en ca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos ter mos dos
arts. 5º, pa rá gra fo úni co, e 6º, § lº, da Lei nº 9.883/99,
para exa me e su ges tões, o tex to da pro pos ta de Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia, que de fi ne os ob je ti vos e es ta-
be le ce as di re tri zes para os ór gãos en car re ga dos do
exer cí cio da ati vi da de de in te li gên cia no País”, o Pro je to
de Re so lu ção nº , de 2000 – CN, que “dis põe so bre as fi -
na li da des, com po si ção e fun ci o na men to da Co mis são
Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia (CCAI),
ór gão de con tro le e fis ca li za ção ex ter nos da ati vi da de de
in te li gên cia, pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883/99, e es ta-
be le ce ou tras nor mas re la ti vas à sua atu a ção” bem como 
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, que “re -
gu la men ta o con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia
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pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883/99, que ins ti tui o Sis te-
ma Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Luiz Car -
los Ha uly, Re la tor.

ÕRGÃO DE CONTROLE E FISCALIZACÃO
EXTERNOS DA POLÍTICA NACIONAL DE

INTELIGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2000

Re gu la men ta o con tro le ex ter no da
ati vi da de de in te li gên cia pre vis to no art. 6º
da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999,
que ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li-
gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de Inte li-
gên cia – ABIN e dá ou tras pro vi dên ci as.

Au to res: Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se na do res

Re la tor: De pu ta do Hé lio Cos ta
Re la tor ad hoc: De pu ta do Luiz Car los Ha uly

I – Re la tó rio

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, 
ins ti tui o Con se lho Par la men tar de Fis ca li za ção e Con -
tro le da Po lí ti ca de Inte li gên cia (CPNI), in te gra do pe los
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 e pe los Pre si den tes de
suas Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal, com o ob je ti vo de exer cer o con tro le ex ter no
e a fis ca li za ção so bre as ati vi da des re la ci o na das com
a Po lí ti ca Na ci o nal de in te li gên cia (art. 1º).

Esta be le ce, ain da, em seu art. 2º, as com pe tên-
ci as do CPNI, que se ri am: de li be rar e apre sen tar su -
ges tões ao Pla no Na ci o nal de Inte li gên cia; con vo car
qual quer au to ri da de ou ser vi dor de ór gão da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, vin cu la do ao Sis te ma Bra si le i-
ro de Inte li gên cia (SISBIN); re ce ber re la tó ri os tri mes-
tra is so bre as ati vi da des-fim da Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN; in for mar ao Pre si den te da Re pú-
bli ca so bre a re a li za ção de ati vi da des de in te li gên cia
com exor bi tân cia de sua com pe tên cia le gal para que
este pro mo va a sus pen são ou in ter rup ção des ta ati vi-
da de e puna os in fra to res; e re pre sen tar, jun to ao Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, com re la çã9 à exe cu ção de
ati vi da des com exor bi tân cia le gal, para fins de pu ni-
ção dos res pon sá ve is.

Com ple men tan do o art. 2º há cin co pa rá gra fos.
O pri me i ro, de fi ne ser des vio de fi na li da de a ob ten ção
de in for ma ções que não te nha por ob je ti vo aten der à
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia; o se gun do, de fi ne

se rem ve da das a co le ta e a aná li se de in for ma ções
que vi o lem a in ti mi da de e a vida pri va da, ou que
aten tem con tra a hon ra e a ima gem das pes so as; o
ter ce i ro pa rá gra fo pro í be in ves ti ga ções so bre pre fe-
rên ci as po lí ti cas, re li gi o sas ou de cren ça, e com por ta-
men to se xu al de pes so as, quan do es tes com por ta-
men tos não se cons ti tu í rem em ilí ci tos: o quar to, es ta-
be le ce ser abu so de au to ri da de a exe cu ção de ati vi-
da des de in te li gên cia sem ob ser vân cia das res tri ções
pre vis tas nos pa rá gra fos pri me i ro, se gun do e ter ce i ro;
por fim, o quin to pa rá gra fo ti pi fi ca como cri me de res -
pon sa bi li da de do Pre si den te da Re pú bli ca a ne ga ti va
de sus pen são ou in ter rup ção ime di a ta de ati vi da des
de in te li gên cia, exe cu ta das com exor bi tân cia de com -
pe tên cia, quan do hou ver co mu ni ca ção nes se sen ti-
do, por par te do Con gres so Na ci o nal.

Os arts. 3º a 5º da pro po si ção tra tam de ma té ri-
as re la ti vas ao fun ci o na men to do Con se lho e ao tra to
de in for ma ções si gi lo sas.

O art. 3º de ter mi na que as re u niões do Con se-
lho se rão se cre tas e que os re la tó ri os que lhes fo rem
en ca mi nha dos à apre ci a ção de ve rão fi car sob a guar -
da de seus in te gran tes. Esta be le ce, ain da, a apli ca-
ção do Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, no
caso de di vul ga ção não au to ri za da de in for ma ções
sob a guar da do Con se lho.

O art. 4º fixa re gra re la ti vo á apro va ção dos re la-
tó ri os da ABIN.

O art. 5º, por sua vez, es ta be le ce a al ter nân cia
dos Pre si den tes da Co mis sões de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral, na Pre si dên cia do Con se lho.

Em sua jus ti fi ca ção, os ilus tres au to res:
a) es cla re cem que a ABIN, su ces so ra do Ser vi-

ço Na ci o nal de Infor ma ções – SNI, man tém res quí ci-
os de pro ce di men tos con trá ri os ao Esta do De mo crá-
ti co de Di re i to;

b) re co nhe cen do a im pres cin di bi li da de de ór-
gãos de in for ma ções e a ne ces si da de da dis cri ção da
ati vi da de, sus ten tam, no en tan to, que esta ati vi da de
está igual men te sub me ti da ao prin ci pio da ad mi nis-
tra ção pú bli ca da pu bli ci da de;

c) de fen dem ser o De cre to Le gis la ti vo o ins tru-
men to le gis la ti vo ade qua do à es pé cie, por ser a com -
pe tên cia de fis ca li za ção e con tro le do exe cu ti vo uma
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal: e

d) des ta cam como pre o cu pa ção ma i or da pro-
po si ção as se gu rar a im po si ção de li mi tes à atu a ção
dos ser vi ços de in for ma ção e como seu prin ci pal ob -
je ti vo, a cri a ção de um Con se lho Par la men tar de Fis -
ca li za ção e Con tro le da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên-
cia, com ga ran tia de si gi lo das in for ma ções a se rem
dis po ni bi li za das a este ór gão.

É o re la tó rio.
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II – Voto do Re la tor

E, sem dú vi da al gu ma, me ri tó ria a ini ci a ti va mo -
ti va do ra des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, po rém
seu con te ú do apre sen ta óbi ces de vul to que im pos si-
bi li tam a sua apro va ção, os qua is se rão, a se guir, ex -
pli ci ta dos.

O pri me i ro pon to me re ce dor de re pa ro é o ins -
tru men to le gis la ti vo uti li za do, in com pa tí vel com o ob -
je ti vo da pro po si ção.

Como des ta cam os au to res, em sua jus ti fi ca-
ção, o ob je ti vo da pro po si ção é cri ar um Con se lho, no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal. Ora, o ins tru men to le -
gis la ti vo ade qua do para a cri a ção de Con se lhos e Co -
mis sões, no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, é a Re -
so lu ção, não o De cre to Le gis la ti vo. O fato des te Con -
se lho exer cer uma fis ca li za ção e con tro le de atos do
Po der Exe cu ti vo não im põe que a sua cri a ção se faça
por meio de De cre to Le gis la ti vo.

O que se ve ri fi ca, pela ar gu men ta ção ex pen di da
na jus ti fi ca ção, é que os ilus tres au to res in cor re ram em
um equí vo co, con fun din do o ins tru men to le gis la ti vo de
cri a ção do Con se lho com o ins tru men to le gis la ti vo de
for ma li za ção do re sul ta do do con tro le e fis ca li za ção ex -
ter nos. Com efe i to, o exer cí cio, pelo Con se lho, de uma
atri bu i ção ex clu si va do Con gres so Na ci o nal (art. 49, X,
CF/88) im pli ca, tão-so men te, que a for ma li za ção dos
atos de con tro le re a li za dos pelo Con se lho seja fe i ta por
meio de um De cre to Le gis la ti vo. Assim, o re sul ta do da
ava li a ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, a pro po si-
tu ra de su ges tões a esta Po lí ti ca, a co mu ni ca ção ao
Pre si den te da Re pú bli ca da ne ces si da de de sus pen são
ou in ter rup ção de ati vi da de de in te li gên cia, bem como a
sus ta ção de efe i tos des tas ati vi da des, são ma té ri as de -
cor ren tes do exer cí cio das com pe tên ci as de fis ca li za-
ção e con tro le, pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal, que de -
vem ser ob je to de um De cre to Le gis la ti vo para pro du zi-
rem efe i tos ex ter nos.

Por tan to, pre li mi nar men te, en ten de mos que o
ins tru men to le gis la ti vo es co lhi do é ina de qua do, o
que, por si só, em face da im pos si bi li da de de con ver-
são de um pro je to de de cre to le gis la ti vo em pro je to de 
re so lu ção, le va ria à re je i ção da pro po si ção.

Em com ple men to, há pro ble mas, tam bém,
quan to ao mé ri to des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 241, de 2000.

Na de fi ni ção do ob je ti vo do Con se lho – art. 1º –
é pro mo vi da uma re du ção, não con ve ni en te, de com -
pe tên cia do ór gão de con tro le ex ter no.

A Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, em
seu art. 6º, ca put, a es ta be le cer a com pe tên cia do ór -
gão de con tro le ex ter no re fe re-se a toda ati vi da de de
in te li gên cia. Embo ra, apa ren te men te, não haja di fe-
ren ça, li mi tar a fis ca li za ção às ati vi da des pre vis tas na
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia pode dar mar gem a
en ten di men tos de que ati vi da des su ple men ta res, re -

la ci o na das com a ati vi da de de in te li gên cia, mas não
cons tan tes, ex pli ci ta men te da Po lí ti ca, não po de ri am
ser ob je to de fis ca li za ção por este ór gão ex ter no, o
que não é um en ten di men to cor re to.

O art. 2º de i xa, igual men te, a de se jar em ter mos
de con te ú do, de se ver:

a) o in ci so I se cons ti tui em sim ples re pe ti ção de
com pe tên cia com pre vi são le gal;

b) o in ci so II é in cons ti tu ci o nal, uma vez que
pelo prin cí pio da se pa ra ção de po de res, as au to ri da-
de in te gran tes de um Po der exer cem suas atri bu i ções
sem ne ces si tar pres tar con tas ou re ce ber apro va ção
por par te de in te gran tes de ou tro Po der, sal vo nas ex -
ce ções pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal. Estas ex ce-
ções in te gram o “sis te ma de fre i os e con tra pe sos”, tí -
pi co das Cons ti tu i ções que ado tam como um dos
seus prin cí pi os fun da men ta is o prin cí pio da se pa ra-
ção dos po de res. No caso da Cons ti tu i ção bra si le i ra,
en tre ou tros, te mos, como dis po si ti vo in te gran te do
“sis te ma de fre i os e con tra pe sos”, a pos si bi li da de da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, ou
qual quer de suas co mis sões, “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 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 sem jus ti fi ca ção ade-
qua da” (art. 50, ca put).

Se a au to ri da de que se de se ja que pres te es cla-
re ci men tos não for Mi nis tro de Esta do, ou ti tu lar de ór -
gão di re ta men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, não é pos sí vel con vo cá-la, em face do prin cí pio
da se pa ra ção de po de res.

Assim, o dis po si ti vo sob co men to, que in ten ta
atri bu ir ao Con se lho com pe tên cia para con vo car
qual quer au to ri da de, apre sen ta uma in com pa ti bi li da-
de ver ti cal, de na tu re za ma te ri al, com dis po si ti vo e
prin cí pio cons ti tu ci o na is, da qual de cor re o ví cio in sa-
ná vel de in cons ti tu ci o na li da de.

O in ci so III in cor re em erro ló gi co, ao es ta be le-
cer que e com pe tên cia do CNPI re ce ber um re la tó rio
da ABIN. No en tan to, não há pre vi são le gal de que a
ABIN seja obri ga da a en vi ar este re la tó rio. Apli can-
do-se à es pé cie o prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti-
va ou da es tri ta le ga li da de (“ao ad mi nis tra dor só é lí ci-
to fa zer o que a lei de ter mi na”), não po de rá o Di re tor
da ABIN ela bo rar este re la tó rio, com in for ma ções si gi-
lo sas, para en viá-lo ao Con gres so Na ci o nal – es pe ci-
fi ca men te, para o CNPI – sob pena de es tar co me ten-
do um ilí ci to ad mi nis tra ti vo e pe nal.

Assim, es ta mos di an te de um pa ra do xo. Exis te
uma com pe tên cia do Con se lho – re ce ber re la tó rio – à
qual não cor res pon de uma obri ga ção le gal da ABIN –
ela bo rar e en vi ar ao Con se lho re la tó rio con ten do in -
for ma ções si gi lo sas so bre ati vi da des de in te li gên cia.

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 17833JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



O in ci so IV que tra ta de en vio de co mu ni ca ção so -
bre ati vi da des de in te li gên cia, ao Pre si den te da Re pú-
bli ca, com o ob je ti vo de sus tar ou in ter rom per ati vi da des
ir re gu la res apon ta para um ques ti o na men to re le van te.

O art. 48, in ci so X, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Cons ti tu in te ori gi ná rio, é um dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal de efi cá cia li mi ta da, ado tan do-se o cri -
té rio pro pos to por José Afon so da Sil va, em “Apli ca bi-
li da de das Nor mas Cons ti tu ci o na is”1, por se tra tar de
nor ma de cla ra tó ria de prin cí pio pro gra má ti co re fe ri da
ao Con gres so Na ci o nal.

Em sen do uma nor ma de cla ra tó ria de prin cí pio
pro gra má ti co re fe ri da ao Con gres so Na ci o nal, este
dis po si ti vo não re ú ne, em seu pró prio tex to (o tex to
cons ti tu ci o nal fixa a com pe tên cia, mas não dis ci pli na
a for ma de fis ca li za ção e con tro le e as con se qüên ci as
de cor ren tes des ta fis ca li za ção e con tro le) con di ções
para sua apli ca bi li da de ime di a ta, ne ces si tan do da
me di a ção do le gis la dor para sua con cre ti za ção, isto
é, para sua apli ca ção ao caso con cre to.

Ora, o tex to da pro po si ção sob aná li se, ao de fi nir
que, iden ti fi ca da uma ir re gu la ri da de na exe cu ção de ati -
vi da de de in te li gên cia, a con se qüên cia des ta ação de
con tro le e fis ca li za ção li mi tar-se-á à co mu ni ca ção do fato 
está tor nan do pou co re le van te o exer cí cio, pelo Con gres-
so Na ci o nal, de sua com pe tên cia cons ti tu ci o nal.

Em sen do o ato le gi fe ran te con di ção es sen ci al
para a con cre ti za ção des ta com pe tên cia, nos pa re ce tí -
mi da e ina de qua da a so lu ção pro pos ta. Em nos so en-
ten di men to, iden ti fi ca da a ati vi da de ir re gu lar, de ve ria o
Con gres so Na ci o nal, por De cre to Le gis la ti vo, sus pen-
der a efi cá cia dos atos pra ti ca dos, es ta be le cer pra zo
pe remp tó rio para a sus pen são ou in ter rup ção da prá ti-
ca do ato ir re gu lar, dis ci pli nar as con se qüên ci as de cor-
ren tes do ato sus pen so ou in ter rom pi do, e de ter mi nar
ao Po der Exe cu ti vo a ado ção das pro vi dên ci as ca bí ve is
para apu rar res pon sa bi li da des e pu nir os cul pa dos.

O úl ti mo in ci so do art. 2º tam bém con tém im pro-
pri e da des.

Ao Mi nis té rio Pú bli co, nos ter mos do art. 129, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, cabe, en tre ou tras com pe tên ci-
as, pro mo ver: pri va ti va men te, a ação pe nal pú bli ca,
na for ma da lei; o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli ca,
para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al, do
meio am bi en te e de ou tros in te res ses di fu sos e co le ti-
vos; a ação de in cons ti tu ci o na li da de ou re pre sen ta-
ção para fins de in ter ven ção da União e dos Esta dos,
nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção.

1DA SILVA, José Afon so. Apli ca bi li da de das Nor mas Cons ti tu ci o-
na is. Ma lhe i ros Edi to res. 3ª edi ção, re vis ta, am pli a da e atu a li za da,
São Pa u lo, 1998

Ou seja, não lhe com pe te pu nir res pon sá ve is
por atos ilí ci tos, como in duz a re da ção do art.2º, V, da
pro po si ção sob aná li se.

Com re la ção aos pa rá gra fos ao art. 2º, os §§ 1º,
2º e 4º são des pi ci en dos por já te rem pre vi são cons ti-
tu ci o nal ou le gal, até mais abran gen te do que a su ge-
ri da pela pro po si ção; o § 4º já teve sua re da ção su ge-
ri da, com base em emen da do Se na dor Pe dro Si mom
à Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, para ser in cor po ra-
da ao tex to da ci ta da Po lí ti ca; e o § 5º per deu o seu
ob je to em face das ob ser va ções já fe i tas, nes te Voto,
em re la ção ao tex to do in ci so IV ao ca put do art. 2º.

O tex to do art. 3º tem os se guin tes pro ble mas:

a) tra ta de for ma in cor re ta o tema “guar da de in -
for ma ções”, uma vez que as in for ma ções re ce bi das
fi ca rão sob a guar da do Con se lho e não dos seus in -
te gran tes;

b) é pou co es pe cí fi co em re la ção ao tra ta men to
das in for ma ções si gi lo sas, sen do que em nos so en -
ten di men to to das as in for ma ções si gi lo sas de pos se
do Con se lho, e não ape nas as que cons tem dos re la-
tó ri os, de ve rão ter o tra ta men to es pe ci fi ca do na le gis-
la ção per ti nen te ao tema, de acor do com o grau de si -
gi lo. Ao li mi tar mos os cu i da dos às in for ma ções cons -
tan tes de re la tó ri os de i xa mos de con tem plar, por
exem plo, in for ma ções pres ta das por au to ri da des do
Exe cu ti vo, em au diên ci as se cre tas do Con se lho; e

c) é pou co in ci si vo so bre a pu ni ção a ser apli ca-
da em caso de di vul ga ção de in for ma ção si gi lo sa.
Pela sen si bi li da de do tema, não é pos sí vel acre di-
tar-se que mera ad ver tên cia – uma das pu ni ções pre -
vis tas no Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar das
duas Ca sas – seja su fi ci en te para pu nir este ato que
põe em ris co o in te res se na ci o nal e da so ci e da de.

O art. 4º cria a si tu a ção da “apro va ção im plí ci ta”,
que po de ría mos con si de rar como “apro va ção por
omis são”. Isto é, não ha ven do ma ni fes ta ção do Con -
gres so Na ci o nal, os atos es ta ri am im pli ci ta men te
ace i tos. Ocor re que a au sên cia de ma ni fes ta ção pode 
de cor rer da apro va ção do re la tó rio ou da sua não ava -
li a ção.

Pela re le vân cia e im por tân cia des ta com pe tên-
cia fis ca li za tó ria do Con gres so Na ci o nal, é inad mis sí-
vel que se pos sa ad mi tir uma apro va ção de con du ta
pela omis são fis ca li za tó ria.

Por fim, com res pe i to ao con te ú do do art. 5º,
con si de ra mos ade qua da a pro pos ta nele con ti da.

Em face do ex pos to, e com fun da men to na ar gu-
men ta ção de sen vol vi da ao lon go do voto, so mos pela
re je i ção des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241,
de 2000.
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Ata da 2ª Re u nião de 2001

Ata Cir cuns tan ci a da da 2a Re u nião, re a li za da
em 7 de no vem bro de 2001, quar ta-fe i ra, às 14h30,
na Sala n0 9 da Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta, des ti-
na da à apre ci a ção das se guin tes ma té ri as:

1) Re que ri men tos (OCFEPNI) nos 2 e 3, de
2000, de au to ria do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te e
Se na do ra He lo í sa He le na;

2) Re que ri men to (OCFEPNI) nº 2, de 2001, de
au to ria do De pu ta do Luiz Car los Ha uly;

3) Re la tó rio do De pu ta do Hé lio Cos ta (Re la tor ad
hoc, De pu ta do Luiz Car los Ha uly) so bre a Men sa gem
(MSF) nº 135, de 2000, da Pre si dên cia da Re pú bli ca;

4) Re la tó rio do De pu ta do Hé lio Cos ta (Re la tor
ad hoc, De pu ta do Luiz Car los Ha uly) so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 241, de 2000, de au -
to ria do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros Se na do-
res; e

5) Pro je to de Re so lu ção (pro je to de re gi men to
in ter no), de au to ria do De pu ta do Luiz Car los Ha uly.

ESTIVERAM PRESENTES OS SRS.
PARLAMENTARES:

SENADOR JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT -
AM) – 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.

DEPUTADO JUTAHY JÚNIOR (Blo co/PSDB -
BA) – Lí der da Ma i o ria na Câ ma ra dos De pu ta dos.

SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo-
co/PT – SE) – Lí der da Mi no ria no Se na do Fe de ral.

DEPUTADO HELIO COSTA (PMDB – MG) –
Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal da CD.

Este ve pre sen te, tam bém, o De pu ta do Luiz
Car los Ha uly (Blo co/PSDB –  PR), ex-mem bro do
Órgão de Con tro le e Fis ca li za ção Exter nos da Po lí ti-
ca Na ci o nal de Inte li gên cia.
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O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res) –
Srs. Se na do res, Srs. De pu ta dos, ha ven do nú me ro le gal,
de cla ro aber ta a 2ª Re u nião do Órgão de Con tro le e Fis -
ca li za ção Exter nos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia.

Pas sa rei ao item 1 da nos sa Pa u ta de hoje:

Item 1:

Re que ri men tos (OCFEPNI) nºs 2 e 3,
de 21 de no vem bro de 2000, do De pu ta do
Alo i zio Mer ca dan te e Se na do ra He lo í sa He -
le na, so li ci tan do, res pec ti va men te, in for ma-
ções ao Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te da Se -
gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re -
pú bli ca e a con vo ca ção des te para pres tar
es cla re ci men tos so bre as ati vi da des da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia  – ABIN.

Fa rei uma con sul ta ao Se na dor José Edu ar do
Du tra. Como são re que ri men tos dos an ti gos Lí de res
da Mi no ria na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do
Fe de ral, per gun ta rei ao Se na dor José Edu ar do Du tra
se os subs cre ve. (Pa u sa.)

Os dois re que ri men tos es tão pre ju di ca dos, por
te rem per di do seu ob je to. São os se guin tes os re que-
ri men tos pre ju di ca dos:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
(OCFEPNI) Nº 2, DE 2000

(De au to ria do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te
e da Se na do ra He lo í sa He le na)

So li ci ta in for ma ções do cu men ta das
ao Sr. Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se -
gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca so bre as ati vi da des da Agên-
cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, e nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V.
Exª seja en ca mi nha do ao Sr. Mi nis tro-Che fe do Ga bi-
ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Ge ne ral Alber to Men des Car do so, o se-
guin te pe di do de in for ma ções do cu men ta das:

a) qua is as di re tri zes, pro gra mas, pro-
je tos e ati vi da des da ABIN;

b) qua is os con vê ni os, con tra tos e
acor dos de qual quer es pé cie fir ma dos pela
ABIN com pes so as, em pre sas, ins ti tu i ções e 
ór gãos pú bli cos, no Bra sil e no ex te ri or;

c) qua is as in for ma ções si gi lo sas pro du-
zi das e/ou sis te ma ti za das pela ABIN des de a
sua cri a ção (en vi ar to dos os do cu men tos si gi-
lo sos ela bo ra dos, no ta da men te os des ti na dos

ao as ses so ra men to do Pre si den te da Re pú bli-
ca, in clu si ve os de grau se cre to e ul tra-se cre to,
de vi da men te se pa ra dos pela sua ca te go ria de
si gi lo).

Jus ti fi ca ção

A pres ti gi a da re vis ta Veja pu bli cou, nas úl ti mas
duas se ma nas, re por ta gens nas qua is se afir ma, com
base em in for ma ções de den tro da agên cia, que a ABIN 
vem es pi o nan do ile gal men te gran des fi gu ras po lí ti cas
na ci o na is, jor na lis tas, pro mo to res pú bli cos etc.

Ade ma is, as ma té ri as do ci ta do ór gão de im pren-
sa res sal tam tam bém que a ABIN te ria como te mas de
seu in te res se as “ban ca das e os lí de res po lí ti cos”, os
“mo vi men tos so ci a is”, as “co li ga ções par ti dá ri as”, os
“in te res ses e atu a ção do Po der Le gis la ti vo” etc.

Tra ta-se, evi den te men te, de gra vís si ma de nún-
cia, que me re ce in ves ti ga ção ri go ro sa. Sa li en te-se
que tais ações ex tra po lam as atri bu i ções le ga is do
sis te ma de in te li gên cia e cri am cli ma de in cer te za
quan to à pos si bi li da de de um efe ti vo con tro le de mo-
crá ti co da que le õr gão. Caso tais ma té ri as es te jam
cor re tas, fi ca ria evi den ci a do que a ABIN es ta ria se
trans for man do num ór gão que ser ve aos an se i os de
um go ver no es pe cí fi co e não ao Esta do, de acor do
com os mais al tos in te res ses na ci o na is.

Assim sen do, jul ga mos im pres cin dí vel que esta
Co mis são, ór gão res pon sá vel di re ta e es pe ci fi ca men-
te pelo con tro le ex ter no da ABIN, tome co nhe ci men to
de to das as ati vi da des e in for ma ções de sen vol vi das e 
pro du zi das pela agên cia des de a sua cri a ção, de for -
ma a po der exer cer a con ten to a sua fun ção.

No que tan ge aos do cu men tos si gi lo sos, é pre -
ci so con si de rar que a Co mis são de Inte li gên cia do
Con gres so nor te-ame ri ca no, o ór gão equi va len te a
esta Co mis são nos EUA, re ce be re gu lar men te to dos
os do cu men tos se cre tos ela bo ra dos pela CIA que
che gam às mãos do Pre si den te e de seus se cre tá ri os.
O mes mo ocor re no Ca na dá, onde o pa rá gra fo 39º do
Ca na di an Se cu rity Intel li gen ce Ser vi ce Act (a lei que
cri ou o ser vi ço de in te li gên cia ca na den se e que te ria
ins pi ra do, em tese, a lei bra si le i ra que cri ou a ABIN)
de ter mi na que o Se cu rity Intel li gen ce Re vi ew Com-
mit tee, ór gão do Le gis la ti vo que con tro la o ser vi ço de
in te li gên cia, deve ter aces so a to das as in for ma ções
pro du zi das. Do nos so pon to de vis ta, esta Co mis são
não po de ria cum prir o seu pa pel sem ter co nhe ci men-
to, de ma ne i ra ir res tri ta, dos do cu men tos si gi lo sos
pro du zi dos pela ABIN.

Em vis ta do ex pos to, con cla mo os no bres pa res
a que aco lham esta im por tan te ini ci a ti va.

Sala da Co mis são, 21 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, Lí der da Mi no ria na
Câ ma ra do De pu ta dos; Se na do ra He lo í sa He le na,
Lí der da Mi no ria no Se na do Fe de ral.
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REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO
(OCFEPNI) Nº 3, DE 2000

(De au to ria do De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te
e da Se na do ra He lo í sa He le na)

So li ci ta seja con vo ca do o Sr. Mi nis-
tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti-
tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca a
com pa re cer e esta Co mis são para pres tar
es cla re ci men tos so bre as ati vi da des da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, e nos ter mos re gi men ta is, so li ci to a V. Exª se dig ne
ado tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as à con vo ca ção do Sr. 
Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, Ge ne ral Alber to Men des
Car do so, para com pa re cer a esta Co mis são a fim de
pres tar es cla re ci men tos a res pe i to das ati vi da des da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN.

Jus ti fi ca ção

A pres ti gi a da re vis ta Veja pu bli cou, nas úl ti mas
duas se ma nas, re por ta gens nas qua is se afir ma, com
base em in for ma ções de den tro da agên cia, que a ABIN 
vem es pi o nan do ile gal men te gran des fi gu ras po lí ti cas
na ci o na is, jor na lis tas, pro mo to res pú bli cos etc.

Ade ma is, as ma té ri as do ci ta do ór gão de im pren-
sa res sal tam tam bém que a ABIN te ria como te mas de
seu in te res se as “ban ca das e os lí de res po lí ti cos”, os
“mo vi men tos so ci a is”, as “co li ga ções par ti dá ri as”, os
“in te res ses e atu a ção do Po der Le gis la ti vo” etc.

Tra ta-se, evi den te men te, de gra vís si ma de nún-
cia, que me re ce in ves ti ga ção ri go ro sa. Sa li en te-se
que tais ações ex tra po lam as atri bu i ções le ga is do
sis te ma de in te li gên cia e cri am cli ma de in cer te za
quan to à pos si bi li da de de um efe ti vo con tro le de mo-
crá ti co da que le ór gão. Caso tais ma té ri as es te jam
cor re tas, fi ca ria evi den ci a do que a ABIN es ta ria se
trans for man do num ór gão que ser ve aos an se i os de
um go ver no es pe cí fi co e não ao Esta do, de acor do
com os mais al tos in te res ses na ci o na is.

Assim sen do, jul ga mos im pres cin dí vel que esta
Co mis são, ór gão res pon sá vel di re ta e es pe ci fi ca men-
te pelo con tro le ex ter no da ABIN, pos sa ou vir os es -
cla re ci men tos que o ti tu lar do Ga bi ne te de Se gu ran ça
Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca tem a ofe re-
cer so bre tão can den te as sun to.

Em vis ta do ex pos to, con cla mo os no bres pa res
a que aco lham esta im por tan te ini ci a ti va.

Sala da Co mis são, 21 de no vem bro de 2000. –
De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, Lí der da Mi no ria na
Câ ma ra do De pu ta dos; Se na do ra He lo í sa He le na,
Lí der da Mi no ria no Se na do Fe de ral.

Item 2:

Re que ri men to (OCFEPNI) nº 2, de
maio de 2001, do De pu ta do Luiz Car los Ha -
uly, so li ci tan do a apu ra ção de de nún cia de
es cu ta te le fô ni ca ile gal no Esta do do Pa ra-
ná, por ór gãos do Go ver no Esta du al.

De pu ta do Luiz Car los Ha uly, V. Exª con si de ra
pre ju di ca do o re que ri men to? (Pa u sa.)

Está pre ju di ca do o re que ri men to, por ter per di do
seu ob je to.

É o se guin te o re que ri men to pre ju di ca do:

REQUERIMENTO (OCFEPNI) Nº 2, DE 2001
(Do De pu ta do Luiz Car los Ha uly)

Re quer a apu ra ção da de nún cia de
es cu ta te le fô ni ca ile gal no Esta do do Pa -
ra ná, por õr gãos do go ver no es ta du al
mo ti va ção po lí ti co-ele i to ral.

Se nhor Pre si den te,
Ten do em vis tas as fi na li da des des sa Co mis-

são, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a apu ra ção da de -
nún cia de es cu ta te le fô ni ca ile gal (“gram po”) por mo ti-
va ção po lí ti co-ele i to ral, no Esta do do Pa ra ná, cu jas
in ves ti ga ção está a car go da De le ga cia Espe ci al do
COPE, em Cu ri ti ba/PR, in te gran do tam bém a pa u ta
dos tra ba lhos da CPI da Te le fo nia, da Assem bléia Le -
gis la ti va, e do qual fo ram ví ti mas o De pu ta do que este 
subs cre ve, os De pu ta dos Fe de ra is Dr. Ro si nha, Gus -
ta vo Fru et e Max Ro sen mann e os Se na do res Ro ber-
to Re quião e Alva ro Dias.

Sala da Co mis são, em maio de 2001. De pu ta do
Luiz Car los Ha uly (PSDB-PR)

ltem 3:

Re la tó rio do De pu ta do Hé lio Cos ta
(Re la tor ad hoc, De pu ta do Luiz Car los Ha-
uly) so bre a Men sa gem nº135, de 2000, da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, que en ca mi nha
ao Se na do Fe de ral, nos ter mos dos ar ti gos
5º pa rá gra fo úni co, e 6º § 10, da Lei
nº9.883, de 7 de de zem bro de 1999, para
exa me e su ges tões, o tex to da pro pos ta da
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, que de fi ne
os ob je ti vos e es ta be le ce as di re tri zes para
os õr gãos en car re ga dos do exer cí cio da ati -
vi da de de in te li gên cia no País.

Na úl ti ma re u nião des te Órgão, em 15 de agos to
de 2001, o De pu ta do Hé lio Cos ta foi de sig na do re la-
tor, por que o De pu ta do Luiz Car los Ha uly se des li gou
do Órgão.
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V. Exa subs cre ve o re la tó rio do De pu ta do Luiz
Car los Ha uly sem acrés ci mos ou res tri ções, De pu ta-
do Hé lio Cos ta?

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA  (Blo-
co/PMDB–MG) – Con vi da mos o De pu ta do Luiz Car -
los Ha uly a par ti ci par da pri me i ra re u nião em que dis -
cu ti ría mos o Re la tó rio, por que, por ter sido o au tor do
tex to e por ter acom pa nha do o as sun to nos úl ti mos
me ses e par ti ci pa do da pes qui sa e da ela bo ra ção de
todo o Re la tó rio, se ria fun da men tal que S. Exa es ti-
ves se co nos co aqui.

Como es ta mos no pro ces so de ler, en ten der,
apro var o re la tó rio, acho que ain da é tem po, evi den te-
men te, de se fa zer qual quer al te ra ção, na me di da em
que jul gar mos ne ces sá rio.

Pela le i tu ra que fiz do Re la tó rio, pude cons ta tar
que dele cons tam os in gre di en tes ne ces sá ri os e tudo
aqui lo que tec ni ca men te se ria im por tan te acres cen-
tar. A par tir do mo men to em que es ta mos dis cu tin do o 
Re la tó rio, ha ven do tem po de se fa zer qual quer al te ra-
ção, fica aber to, evi den te men te, para to dos os par ti ci-
pan tes da nos sa Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res)
— De pu ta do Ju tahy Jú ni or, V. Exa te ria al gu ma con si-
de ra ção a fa zer?

O SR. DEPUTADO JUTAHY JUNIOR (Blo-
co/PSDB-BA) – A nos sa po si ção é em de fe sa do Re -
la tó rio do De pu ta do Luiz Car los Ha uly. S. Exa re pre-
sen tou a po si ção do nos so Par ti do e da ma i o ria. Não
te mos nada a opor ao Re la tó rio de 5. Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res)
– De pu ta do Luiz Car los Ha uly, V. Exa gos ta ria de fa -
zer al gu ma con si de ra ção a res pe i to do Re la tó rio so -
bre a Men sa gem nº135, de 2000, que sub me te ao
Con gres so Na ci o nal a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên-
cia?

O SR. DEPUTADO HÉLIO COSTA  (PMDB-MG) 
– Se ria fun da men tal, Sr. Pre si den te, que o Re la tor da
com po si ção pas sa da des te Órgão fi zes se pelo me-
nos uma ex pli ca ção de ta lha da da ques tão do au men-
to do nú me ro de mem bros da Co mis são.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res)
– Não, De pu ta do, este é ou tro item, o 4.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY (Blo -
co/PSDB-PR) – Este é o da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia.

O emi nen te De pu ta do Hé lio Cos ta aca ta o nos -
so tra ba lho, que é fe i to com a mes ma as ses so ria
pres ta da à Pre si dên cia da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res, que 5.Exa pre si de atu al men te. Esse tex to
é fru to de dis cus são com os par ti dos e com as as ses-
so ri as da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do da Re -
pú bli ca.

A Men sa gem nº 135, de 2000, foi en ca mi nha da
ao Se na do Fe de ral nos ter mos do art. 5º pa rá gra fo
úni co, e do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.883, de 7 de de -
zem bro de 1999, para exa me e su ges tões ao tex to da
pro pos ta de Po li ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, que de -
fi ne os ob je ti vos e es ta be le ce as di re tri zes para os ór -
gãos en car re ga dos do exer cí cio da ati vi da de de in te li-
gên cia no País.

Após S. Exa subs cre ver o re la tó rio, é fe i ta uma
aná li se por me no ri za da de cada emen da apre sen ta da
e do tex to das emen das e, ao fi nal, pela apro va ção da
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, pelo aca ta men to
das su ges tões con ti das nas Emen das de nºs 1, 6 e 8
e pelo aca ta men to par ci al da su ges tão apre sen ta da
pela Emen da nº 2, nos ter mos das su ges tões ao tex to
da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia es pe ci fi ca das no
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo em ane xo; e pelo
não-aca ta men to das su ges tões cons tan tes das
Emen das nºs 3, 4, 5 e 7.

São su ges tões, pois não po de mos fa zer mo di fi-
ca ções, de acor do com o dis pos to na le gis la ção.
Então fa ze mos su ges tões.

No De cre to Le gis la ti vo que apre sen ta mos, en-
ca mi nha mos um pa re cer pela apro va ção da Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia e as su ges tões aca ta das.

Ao se gun do pa rá gra fo do tó pi co 1,
“PRESSUPOSTOS” da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên-
cia, fo ram da das re da ções que fo ram dis tri bu í das an -
te ri or men te e das qua is as as ses so ri as to ma ram co -
nhe ci men to. Fi ze mos qua tro su ges tões de mo di fi ca-
ções nas “Dl RETRIZES”, “PRESSUPOSTOS” e
“OBJETIVOS” da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia,
que es tão con ti das nes se De cre to Le gis la ti vo.

O De cre to Le gis la ti vo é uma ma té ria de re gu la-
men ta ção da lei: pas sa pelo Se na do da Re pú bli ca e
de po is vai para a Câ ma ra dos De pu ta dos, em tra mi ta-
ção in de pen den te. Essa Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia é um de cre to le gis la ti vo, di fe ren te men te do
Re gi men to Inter no, que é um Pro je to de Re so lu ção,
que é só o Con gres so Na ci o nal, é de in te res se das
duas Ca sas con jun ta men te.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res)
– O De cre to Le gis la ti vo édo Con gres so Na ci o nal tam -
bém?

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY (Blo -
co/PSDB – PR) – O De cre to Le gis la ti vo tra mi ta nas
duas Ca sas, por que é uma ma té ria de re gu la men ta-
ção de lei, di fe ren te men te do ou tro, para não cri ar
uma con fu são no ou tro caso.

Nes ses ter mos, se V. Exa de se jar, fa rei a le i tu ra,
mas como a ma té ria já está de vi da men te ex pos ta so -
bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, já am pla men te
de ba ti da, é o re la tó rio ad hoc que apre sen to em nome 
do De pu ta do Hé lio Cos ta.
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O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res) – 
Se na dor José Edu ar do Du tra, es ta mos dis cu tin do e, se
não hou ver ob je ção, vo ta re mos o Re la tó rio do De pu ta-
do Luiz Car los Ha uly, en dos sa do pelo novo Re la tor, que 
é o De pu ta do Hé lio Cos ta, que apro va a Men sa gem
Pre si den ci al que sub me te ao Con gres so Na ci o nal a Po -
lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia.

Embo ra eu não vote, e con quan to eu não seja
ex pert no as sun to, eu en dos sa ria o Re la tó rio do De -
pu ta do Luiz Car los Ha uly e do De pu ta do Hé lio Cos -
ta, mas V. Exa fi que à von ta de.

O SR. SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
(Blo co/PT-SE) – Sr. Pre si den te, é o nos so ve lho pro -
ble ma das duas co i sas ao mes mo tem po. A Ordem
do Dia já co me çou, te nho que ir ao Ple ná rio, mas
vou vo tar a fa vor tam bém.

Pa re ce que há em pa u ta, tam bém, um re la tó rio
re la ti vo a pro je to do Se na dor Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé-
res) – É o Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo no 241, de 2000, do Se na dor Su-
plicy e ou tros, que re gu la men ta o con tro le ex ter no
da ati vi da de de in te li gên cia. V. Exª gos ta ria de pe dir
vis ta? O Re la tó rio é pela re je i ção.

O SR. SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
(Blo co/PT-SE) – Eu gos ta ria de an te ci par o meu pe di do
de vis ta, em fun ção de ter que cor rer para o Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef ter son Pé-
res) – Então va mos an te ci par um pou co a ma té ria
ob je to do item 5 da Pa u ta, que é o pro je to de Re gi-
men to Inter no, o Pro je to de Re so lu ção do De pu ta do
Luiz Car los Ha uly.

V.Exa tem al gu ma con si de ra ção a fa zer em re -
la ção a essa ma té ria?

O SR. SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA
(Blo co/PT-SE) – Não, voto a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé-
res) – Em vo ta ção o Re la tó rio do De pu ta do Luiz
Car los Ha uly, en dos sa do pelo novo Re la tor, De pu ta-
do Hé lio Cos ta, que apro va, com mo di fi ca ções, a
Men sa gem Pre si den ci al nº 135, de 2000, que sub-
me te ao Con gres so Na ci o nal a Po lí ti ca Na ci o nal de
Inte li gên cia.

Os Par la men ta res que o apro vam per ma ne çam
sen ta dos. (Pa u sa) Apro va do.

E o se guin te o Pa re cer apro va do:

ÓRGÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
EXTERNOS DA POLITICA NACIONAL DE

INTELIGENCIA

MENSAGEM (SF) Nº 135, DE 2000
(Men sa gem nº 618, de 3-5-2000, na ori gem)

Enca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos
ter mos dos ar ti gos 5º, pa rá gra fo úni co, e
6º, § lº, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro
de 1999, para exa me e su ges tões, o tex to
da pro pos ta de Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia, que de fi ne os ob je ti vos e es ta be-
le ce as di re tri zes para os ór gãos en car re-
ga dos do exer cí cio da ati vi da de de in te li-
gên cia no País.

Au tor: Pre si dên cia da Re pú bli ca
Re la tor: De pu ta do Hé lio Cos ta
Re la tor ad hoc: De pu ta do Luiz Car los Ha uly

I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca, em cum pri men to ao dis pos to nos arts. 5º, pa rá-
gra fo úni co, e 6º § 1º, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem-
bro de 1999, en ca mi nha, para exa me e su ges tões do
ór gão de con tro le ex ter no das ati vi da des de in te li gên-
cia, o tex to da pro pos ta da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia, que de fi ne os ob je ti vos e es ta be le ce as di re-
tri zes para os ór gãos en car re ga dos do exer cí cio da
ati vi da de de in te li gên cia no País.

Nos ter mos da pro pos ta en ca mi nha da as ati vi-
da des de in te li gên cia se cons ti tu i rão em ins tru men to
do Esta do e se rão exe cu ta das com ob ser vân cia da
or dem ju rí di ca na ci o nal, dos di re i tos e ga ran ti as in di-
vi du a is, da fi de li da de às ins ti tu i ções de mo crá ti cas e
da con du ta de seus ser vi do res.

Espe ci fi ca que o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên-
cia – SISBIN – é co or de na do pela Agên cia Bra si le i ra
de Inte li gên cia – ABIN – e com pos to por to dos os ór -
gãos e as en ti da des da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de-
ral que, di re ta ou in di re ta men te, pos sam pro du zir co -
nhe ci men tos de in te res se para a ati vi da de de in te li-
gên cia, bem como pe los ór gãos es ta du a is, mu ni ci pa-
is e pri va dos, que pro du zam este tipo de co nhe ci men-
to e que ve nham a ser con ve ni a dos ao Sis te ma.

Esta be le ce três ob je ti vos para a Po lí ti ca Na ci o nal
de Inte li gên cia, qua is se jam: pro du ção de co nhe ci men-
tos de in te li gên cia para as ses so rar o Che fe de Esta do,
pro te ção de co nhe ci men tos sen sí ve is a res pe i to de in te-
res ses e da se gu ran ça do Esta do e de sen vol vi men to,
aper fe i ço a men to e con so li da ção do Sis bin.
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Por fim, es pe ci fi ca uma sé rie de ações re la ci o-
na das à ati vi da de de in te li gên cia e con tra-in te li gên-
cia, que de no mi na de di re tri zes da Po lí ti ca Na ci o nal
de Inte li gên cia, com vis tas à con se cu ção de seus ob -
je ti vos.

Na Expo si ção de Mo ti vos nº 27 – GSIPR, de 18
de abril de 2000, o Exmº Sr. Alber to Men des Car do so,
Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre -
si dên cia da Re pú bli ca, ex pli ci ta o con te ú do da pro-
pos ta e sua fun da men ta ção le gal, es cla re ce que ela
foi ela bo ra da sob a co or de na ção do Ga bi ne te de Se -
gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca, na 
qua li da de de Se cre ta ria-Exe cu ti va da Câ ma ra de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e re quer sua re -
mes sa ao ór gão de con tro le ex ter no da ati vi da de de
in te li gên cia, para exa me e su ges tões.

Ao tex to da pro pos ta fo ram apre sen ta das oito
emen das.

A emen da nº 1, de au to ria do Se na dor Pe dro Si -
mon, acres cen ta um novo tó pi co ao Pla no Na ci o nal
de Inte li gên cia, de no mi na do “Pre li mi nar: Das Ve da-
ções às Ati vi da des de Inte li gên cia” e es pe ci fi ca que
são ve da das as ob ten ções de in for ma ções que não
te nham por ob je ti vo aten der à Po lí ti ca Na ci o nal de
Inte li gên cia e as in ves ti ga ções que te nham por mo ti-
va ção pre fe rên ci as po lí ti cas, re li gi o sas, ou de cren-
ças, e se xu a is. Em sua jus ti fi ca ti va, o Se na dor Pe dro
Si mon afir ma ser im por tan te con si de rar a am pli tu de
das ati vi da des de in te li gên cia, sen do in con ce bí vel
que num Esta do De mo crá ti co pes so as e agen tes pú -
bli cos pos sam ter sua vida pri va da e pro fis si o nal de -
vas sa da por in ves ti ga do res do po der pú bli co que não
te nham com pro mis sos com o res pe i to aos di re i tos e
ga ran ti as cons ti tu ci o na is do ci da dão.

A Se na do ra He lo í sa He le na e o De pu ta do Alo i zio
Mer ca dan te apre sen ta ram seis emen das ao tex to do
Pla no Na ci o nal de Inte li gên cia, nu me ra das de 2 a 7.

A emen da nº 2 acres cen ta, no tex to do pri me i ro
pa rá gra fo do tó pi co “Pres su pos tos”, que as ati vi da des
de in te li gên cia obe de ce rão os “pa râ me tros, li mi tes e su -
ges tões ela bo ra das pelo ór gão de con tro le ex ter no” e
es ta be le ce que a con du ta es pe ra da dos ser vi do res
deve ser éti ca. Na jus ti fi ca ti va, os ilus tres Au to res es cla-
re cem que as al te ra ções pro pos tas vi sam tor nar cla ro
que as su ges tões, pa râ me tros e li mi tes de atu a ção
ema na dos do ór gão de con tro le ex ter no de ve rão em ba-
sar so li da men te as ati vi da des da ABIN.

A emen da nº 3, na mes ma li nha, in se re no quar-
to pa rá gra fo do tó pi co “Pres su pos tos”, de ter mi na ção
de que a ABIN ob ser va rá no exer cí cio de suas com -
pe tên ci as as su ges tões ema na das do ór gão de con -
tro le ex ter no. Na jus ti fi ca ti va, os ilus tres Au to res
apon tam que a emen da visa tor nar cla ro que as su -
ges tões ema na das do ór gão de con tro le ex ter no de-

ve rão “em ba sar so li da men te as ati vi da des da ABIN,
in clu si ve no que tan ge à co or de na ção do Sis bin”.

A emen da nº 4 acres cen ta mais um ob je ti vo ao
Pla no Na ci o nal de Inte li gên cia que se ria a com pa ti bi-
li za ção da atu a ção da ABIN com a le gis la ção na ci o-
nal, os di re i tos hu ma nos e os pa râ me tros li mi tes e su -
ges tões ema na dos do ór gão de con tro le ex ter no.
Para jus ti fi car a al te ra ção pro pos ta, os no bres Au to-
res sus ten tam que, além de tor nar cla ra a su bor di na-
ção da ABIN às su ges tões, pa râ me tros e li mi tes de
atu a ção ema na dos do ór gão de con tro le ex ter no, a
de fi ni ção des te ob je ti vo es ta be le ce rá a ne ces si da de
de mo di fi ca ção do mo dus ope ran di da ABIN e a sua
con so li da ção como ins ti tu i ção com pa tí vel como re gi-
me de mo crá ti co.

A emen da nº 5 al te ra a re da ção da alí nea a, do
tó pi co “Di re tri zes”, in se rin do em sua par te fi nal a ex -
pres são e le van do em con si de ra ção os li mi tes, pa râ-
me tros e su ges tões ela bo ra dos pelo ór gão de con tro-
le ex ter no. Jus ti fi cam os au to res a mo di fi ca ção pro-
pos ta, mais uma vez, ao fun da men to de que se faz
ne ces sá rio tor nar cla ra a su bor di na ção das ações da
ABIN às su ges tões, pa râ me tros e li mi tes de atu a ção
ema na dos do ór gão de con tro le ex ter no.

Pela emen da nº 6 é su ge ri da a in ser ção na alí -
nea b, do tó pi co “Di re tri zes”, em sua par te ini ci al, da
ex pres são “pro du zir” e, em sua par te fi nal, da ex pres-
são “, par ti cu lar men te aque les re la ti vos à de pen dên-
cia fi nan ce i ra e eco nô mi ca do País, às ame a ças ao
pro ta go nis mo bra si le i ro na Amé ri ca do Sul e aos pla -
nos e pro je tos de pa í ses e ins ti tu i ções que co lo quem
em ris co a in te gri da de ter ri to ri al do Bra sil”. Jus ti fi cam
os Au to res a emen da afir man do que a al te ra ção tem
por in ten ção nor te ar as ações da ABIN para ob je ti vos
es tra te gi ca men te re le van tes para o País, ex pli ci ta dos
no tex to da emen da.

Por fim, na emen da nº 7, é pro pos ta a in ser ção, na 
alí nea f do tó pi co “Di re tri zes”, da ex pres são “e do uso
do con cur so pú bli co para a re no va ção dos qua dros da
ABIN”. Sus ten tam, a Se na do ra He lo í sa He le na e o De -
pu ta do Alo i zio Mer ca dan te, que esta emen da cor ri ge
“ve lhos há bi tos her da dos dos tem pos do SNI” e con tri-
bui para a trans for ma ção da ABIN em um ór gão com pa-
tí vel com o es ta do de mo crá ti co de di re i to.

A úl ti ma emen da apre sen ta da, emen da de nº 8,
de au to ria do no bre De pu ta do Anto nio Car los Pan-
nun zio, pro põe a in ser ção da ex pres são “em ques-
tões que en vol vam os in te res ses à se gu ran ça do
Esta do e da so ci e da de, à or dem pú bli ca e à so be ra nia
na ci o nal”, na par te fi nal da alí nea a, do tó pi co “Obje ti-
vos”. Em sua jus ti fi ca ti va, o ilus tre Au tor es cla re ce
que, com sua su ges tão, pre ten de tor nar ex plí ci to que, 
en tre os ob je ti vos da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia,
está pro du zir, para o Che fe do Esta do, co nhe ci men-
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tos re la ci o na dos com as ame a ças à or dem pú bli ca e
a so be ra nia na ci o nal, como, por exem plo, co nhe ci-
men tos re la ti vos às ame a ças à nos sa so be ra nia so -
bre o ter ri tó rio da Ama zô nia.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Nos ter mos do art. 5º, pa rá gra fo úni co, da Lei nº
9.883, de 7 de de zem bro de 1999, cabe a este Órgão
exa mi nar o Pla no e apre sen tar su ges tões ao seu tex to.

Ado ta mos como me to do lo gia de tra ba lho o exa -
me e ava li a ção de cada tó pi co do Pla no, na se qüên-
cia em que são apre sen ta dos, fa zen do-se, si mul ta ne-
a men te, a aná li se das oito su ges tões apre sen ta das
pe los Par la men ta res.

Den tro des ta li nha de tra ba lho, no que con cer ne
ao tó pi co “Pres su pos tos”, em nos sa ava li a ção, acre -
di ta mos que o seu se gun do pa rá gra fo me re ce ter sua
re da ção al te ra da, a fim de que fi que mais cla ra a in -
ten ção pre ten di da pelo Exe cu ti vo e que se aper fe i çoe
sua re da ção.

O pa rá gra fo se gun do, em seu tex to ori gi nal, es -
ta be le ce que:

“A ati vi da de de in te li gên cia será uti li za da como
ins tru men to do Esta do, com ob ser vân cia da le gis la-
ção do País, dos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, da fi -
de li da de às ins ti tu i ções de mo crá ti cas e da con du ta
de seus ser vi do res”.

Do tex to apre sen ta do, te mos que:
a) a ati vi da de de in te li gên cia tem por ob je ti vo

ser vir como ins tru men to do Esta do; e
b) a exe cu ção da ati vi da de de in te li gên cia ob-

ser va rá a le gis la ção do País, ob ser va rá os di re i tos e
ga ran ti as in di vi du a is, ob ser va rá a fi de li da de às ins ti-
tu i ções de mo crá ti cas e ob ser va rá a con du ta de seus
ser vi do res.

Com a aná li se do con te ú do do pa rá gra fo, ob ser-
va mos que duas são as im per fe i ções exis ten tes.

A pri me i ra diz res pe i to à omis são quan to à fi na li-
da de do uso, pelo Esta do, do ins tru men to “ati vi da de
de in te li gên cia”.

Esta omis são é fa cil men te su pri da se trou xer-
mos para o tex to da Po lí ti ca Na ci o nal o dis pos to no
art. 1º e nos in ci sos I e II, do art.4º, da Lei nº 9.883, de
7 de de zem bro de 1999.

Te ría mos, as sim, para a par te ini ci al do pa rá gra-
fo, a se guin te re da ção:

“A ati vi da de de in te li gên cia será uti li za da como
ins tru men to de as ses so ra men to do Pre si den te da
Re pú bli ca, no pro ces so de to ma da de de ci sões nos

as sun tos de in te res se na ci o nal e de se gu ran ça do
Esta do e da so ci e da de, ... .”.

A se gun da im per fe i ção re fe re-se ao uso da ex -
pres são “con du ta de seus ser vi do res”, com ple ta men-
te dis so ci a da do con te ú do da fra se na qual está in se-
ri da, que tra ta da ob ser vân cia, quan do da exe cu ção
da ati vi da de de in te li gên cia, de pre ce i tos es sen ci a is a 
um Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Ao es ta be le cer que a exe cu ção da ati vi da de de
in te li gên cia de ve rá obe de cer a le gis la ção do País,
cum pre-se man da men to im pe ra ti vo do Esta do de Di -
re i to. Ao de ter mi nar a ob ser vân cia de di re i tos e ga-
ran ti as in di vi du a is e a fi de li da de às ins ti tu i ções de mo-
crá ti cas, obe de ce os prin cí pi os ine ren tes ao Esta do
De mo crá ti co. Po rém, ao es ta be le cer a ob ser vân cia
da “con du ta de seus ser vi do res”, pa re ce-nos ha ver
uma ci são na ló gi ca do pa rá gra fo, uma vez que não é
pos sí vel vis lum brar, de pla no, qual se ria a re la ção da
con du ta do ser vi dor com a uti li za ção da ati vi da de de
in te li gên cia como ins tru men to de Esta do ou a qual
prin cí pio fun da men tal do Esta do bra si le i ro se re fe re
esta con du ta.

Acre di ta mos que a in ten ção des ta ex pres são foi
per ce bi da, par ci al men te, pe los au to res da emen da de 
nº 2, Se na do ra He lo í sa He le na e De pu ta do Alo i zio
Mer ca dan te. Re fe rem-se os ilus tres Par la men ta res à
con du ta “éti ca” dos ser vi do res.

Com efe i to, em nos sa apre ci a ção, so mos do en -
ten di men to de que a in ten ção con ti da no pa rá gra fo é
es ta be le cer que, no exer cí cio das ati vi da des de in te li-
gên cia, os ser vi do res en car re ga dos de exe cu tá-las
pa u ta rão sua con du ta pe los pre ce i tos le ga is e cons ti-
tu ci o na is e pela éti ca que deve ser ob ser va da pe los
ser vi do res pú bli cos.

Te ría mos para a par te fi nal do pa rá gra fo, por tan-
to, a se guin te re da ção:

“... sen do, na sua exe cu ção, ob ser va dos o res -
pe i to aos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a is, pre vis tos na
Cons ti tu i ção bra si le i ra, à le gis la ção em vi gor, per ti-
nen te à ma té ria, e, por par te dos agen tes pú bli cos en -
car re ga dos des ta exe cu ção, à con du ta éti ca, exi gi da
na le gis la ção que re gu la di re i tos e de ve res dos ser vi-
do res pú bli cos.”.

Ten do ci ta do a emen da de nº 2 como fon te para
a al te ra ção pro pos ta, de ve mos ana li sar, nes te mo-
men to, a to ta li da de de seu con te ú do.

Pro põem os in sig nes Au to res que na exe cu ção
das ati vi da des de in te li gên cia se jam ob ser va dos os
pa râ me tros, os li mi tes e as su ges tões ela bo ra dos
pelo ór gão de con tro le ex ter no.

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do  12 17847JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



Tal pre ten são, ao nos so sen tir, ul tra pas sa os li -
mi tes da com pe tên cia do ór gão de con tro le ex ter no.

Com efe i to, a Lei nº 9.883, de 1999, es ta be le ce,
em seu art. 5º, pa rá gra fo úni co, que o ór gão de con -
tro le ex ter no exa mi na rá a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia e a ela apre sen ta rá su ges tões.

Assim, ao exa mi nar a Po lí ti ca pode o ór gão de
con tro le ex ter no en ten der como in cons ti tu ci o na is ou
ile gí ti mas de ter mi na das ações ou, ain da, po de rá che -
gar à con clu são que de ter mi na dos pon tos do Pla no
de ve ri am ser al te ra dos. Fe i tas es tas cons ta ta ções,
ca be rá ao ór gão emi tir su ges tões, que, por de fi ni ção
ter mi no ló gi ca e por con clu são ló gi ca, não pos su em
ca rá ter man da men tal. Isto é, as su ges tões apre sen ta-
das po de rão, ou não, ser in cor po ra das ao tex to da Po -
lí ti ca. Se o fo rem, te rão, nes ta hi pó te se, efi cá cia de re -
gra deôn ti ca, di ri gin do a con du ta do Po der Exe cu ti vo
na exe cu ção da ati vi da de; se não o fo rem, quan do da
fis ca li za ção e con tro le, pelo ór gão ex ter no, da exe cu-
ção da ati vi da de de in te li gên cia, se rão to ma das as
me di das apro pri a das, com base nas nor mas cons ti tu-
ci o na is ou le ga is ofen di das, ou com base na ava li a-
ção da ina de qua ção da con du ta, apli can do-se aos
res pon sá ve is as me di das ca bí ve is, a se rem de fi ni das
no ato do Con gres so Na ci o nal que dis ci pli nar o fun ci-
o na men to do ór gão.

Por tan to, não há como se in cor po rar ao tex to do
Pla no a de ter mi na ção de que as su ges tões a ele apre -
sen ta das atu em como li mi tes, pa râ me tros ou ele men-
tos de fi ni do res de con du ta, uma vez que não há res pal-
do le gal para essa po si ção. No en tan to, o fato das su-
ges tões não se rem in cor po ra das, obri ga to ri a men te, ao
tex to do Pla no, não im pe de que elas se jam fe i tas ou
que, pos te ri or men te, o ór gão ex ter no jul gue ir re gu lar a
con du ta efe ti va da em de sa cor do com a su ges tão apre -
sen ta da e que não foi in cor po ra da à Po lí ti ca.

Sob essa li nha de ar gu men ta ção, en ten do que
não deve ser aca ta da esta par te da emen da nº 2.

Como co ro lá rio da po si ção apre sen ta da an te ri-
or men te, so mos do en ten di men to de que tam bém
não deve ser aca ta da a emen da nº 3, que al te ra a re -
da ção do quar to pa rá gra fo do tó pi co “Pres su pos tos.”

Ten do por base a emen da nº 1, e to man do, por
fun da men to da mi nha po si ção, os ar gu men tos ex pen-
di dos em sua jus ti fi ca ção, con si de ro que de vam ser
in cor po ra das, ao tex to do tó pi co “Pres su pos tos”, as
ve da ções apre sen ta das pelo ilus tre Se na dor Pe dro
Si mon, au tor da emen da nº 1.

Assim, su ge ri ría mos a in clu são de um novo pa -
rá gra fo, no fi nal do tex to ori gi nal do tó pi co “Pres su-
pos tos”, com a se guin te re da ção:

“São ve da das, na exe cu ção das ati vi da des de
in te li gên cia, a ob ten ção de in for ma ções que não te-
nham por ob je ti vo aten der os ob je ti vos da Po lí ti ca Na -
ci o nal de Inte li gên cia e as in ves ti ga ções que te nham
por mo ti va ção pre fe rên ci as po lí ti cas, re li gi o sas ou de
cren ças ou que ver sem so bre o com por ta men to se xu-
al dos ci da dãos, quan do, nes te úl ti mo caso, não hou -
ver as so ci a ção en tre o com por ta men to se xu al e a
prá ti ca de um ilí ci to pe nal.”

Com re la ção ao tó pi co 2, “Obje ti vos”, en ten de-
mos que sua re da ção pos sa ser apri mo ra da pela in -
cor po ra ção da su ges tão con ti da na emen da nº 8, do
in sig ne De pu ta do Anto nio Car los Pan nun zio.

Te ría mos, em con se qüên cia, para a alí nea a, do
tó pi co 2, “Obje ti vos”, a re da ção que se se gue:

a. a pro du ção de co nhe ci men tos de Inte li gên cia
para as ses so rar o Che fe de Esta do em ques tões que
en vol vam os in te res ses e a se gu ran ça do Esta do e da 
so ci e da de, a or dem pú bli ca e a so be ra nia na ci o nal.”

Pe las ra zões apre sen ta das, quan do da aná li se
das emen das nº 2 e 3, so mos pelo não aca ta men to da 
emen da nº 4.

No que con cer ne ao tó pi co 3, “Di re tri zes”, pa re-
ce-nos ha ver uma di co to mia en tre a de no mi na ção do
tó pi co e o seu con te ú do, de cor ren te da re da ção das
alí ne as que o in te gram.

A ex pres são “Di re triz”, usa da como subs tan ti vo,
sig ni fi ca, en tre ou tros sen ti dos, não apli cá ve is ao
caso pre sen te: “con jun to de ins tru ções ou in di ca ções
para se tra tar e le var a ter mo um pla no, uma ação, um
ne gó cio etc.; di re ti va ou nor ma de pro ce di men to.”

Portan to, o que se es pe ra sob o tí tu lo Di re tri zes
é que se jam es ta be le ci das nor mas de con du ta ou
pro ce di men to, que ori en ta rão a exe cu ção da Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia.”

Ana li san do-se, por exem plo, a alí nea a, des te
tó pi co 3, ve mos que a con du ta pre co ni za da não é a
exe cu ção da ati vi da de de in te li gên cia, mas a con for-
ma cão des ta exe cu ção com o or de na men to ju rí di co
do Bra sil.

Re pe tin do-se o pro ces so para a alí nea b, ve-
mos que a di re ti va de exe cu ção da Po lí ti ca, para que
se jam al can ça dos seus ob je ti vos, é a con tri bu i cão
com o pro ces so de ci só rio, com a ação go ver na men tal
e com a sal va guar da da so ci e da de e do Esta do, pela
di fu são de co nhe ci men tos de Inte li gên cia. Por per ti-
nen te, es pe ci fi ca men te com re la ção a esta alí nea,
sua re da ção ain da pode ser aper fe i ço a da pela in cor-
po ra ção da su ges tão, apre sen ta da pela Se na do ra
He lo í sa He le na e pelo De pu ta do Alo i zio Mer ca dan te,
em sua emen da de nº 6. Assim se ria in cor po ra da ao
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tex to da alí nea a ex pres são “par ti cu lar men te, aque les
re la ti vos à de pen dên cia fi nan ce i ra e eco nô mi ca do
País, às ame a ças ao pro ta go nis mo bra si le i ro na
Amé ri ca do Sul e aos pla nos e pro je tos de pa í ses e
ins ti tu i ções que co lo quem em ris co a in te gri da de ter -
ri to ri al do Bra sil”. Esta ex pres são, sem al te rar a es-
sên cia do con te ú do da alí nea, com per ti nên cia, des -
ta ca ma té ri as que de ve rão ser ob je to de pro du ção e
di fu são pri o ri tá ri as, ra zão pe las qua is so mos de pa re-
cer que ela deva ser aca ta da.

Se pros se guir mos a aná li se de cada uma das
alí ne as do tó pi co será pos sí vel ve ri fi car que to das
me re cem cor re ções na for ma de apre sen ta ção de
seu con te ú do, seja pelo des ta que do con te ú do es sen-
ci al, seja pela trans for ma ção de ver bos em subs tan ti-
vos, com vis tas a ca rac te ri zar, de for ma mais ade qua-
da, a con du ta de se ja da.

Assim su ge ri mos para o tó pi co 3, “Di re tri zes”, a
se guin te re da ção:

“3 – Di re tri zes
A exe cu ção das ações ne ces sá ri as à im ple men-

ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, com vis tas
a atin gir os ob je ti vos nela pro pos tos, obe de ce rão as
se guin tes di re tri zes:

a) es tri ta con for ma ção da exe cu ção da ati vi da-
de de in te li gên cia com o or de na men to ju rí di co do
País;

b) con tri bu i ção com o pro ces so de ci só rio, com a
ação go ver na men tal e com a sal va guar da da so ci e-
da de e do Esta do, pela pro du ção e di fu são de co nhe-
ci men tos de in te li gên cia, par ti cu lar men te, aque les re -
la ti vos à de pen dên cia fi nan ce i ra e eco nô mi ca do
País, às ame a ças ao pro ta go nis mo bra si le i ro na
Amé ri ca do Sul e aos pla nos e pro je tos de pa í ses e
ins ti tu i ções que co lo quem em ris co a in te gri da de ter -
ri to ri al do Bra sil;

c) ado ção de for ma sis tê mi ca e co o pe ra ti va,
sem su bor di na ção, en tre os ór gãos in te gran tes do
SISBIN, para a exe cu ção da ati vi da de de in te li gên cia;

d) pro mo ção de in ter câm bio com en ti da des pú -
bli cas e pri va das na ci o na is e com ser vi ços de in te li-
gên cia de ou tras na ções, quan do do in te res se do
País;

e) co or de na ção e in te gra ção das me di das de
con tra-in te li gên cia, no âm bi to do SISBIN;

f) pro te ção dos co nhe ci men tos sen sí ve is, nas
en ti da des de in te res se do Esta do;

g) co o pe ra ção com os Po de res Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio da União e com os ór gãos go ver na men ta is,
por in ter mé dio da di fu são de co nhe ci men tos de in te li-
gên cia;

h) aper fe i ço a men to da po lí ti ca de pes so al, vol -
ta da para a ati vi da de de in te li gên cia, por meio da in te-
gra ção e da co o pe ra ção en tre os com po nen tes do
SISBIN;

i) pro mo ção do de sen vol vi men to ci en tí fi co-tec-
no ló gi co e a evo lu ção dou tri ná ria da ati vi da de de in te-
li gên cia; e

j) atu a li za ção dos dis po si ti vos le ga is com ple-
men ta res que se mos tre ne ces sá ria à re a li za ção da
ati vi da de de in te li gên cia.”

A emen da de nº 5 não me re ce ser aca ta da pe los
ar gu men tos já apre sen ta dos quan do da re je i ção par ci al
da emen da nº 2 e da re je i ção das emen das nºs. 3 e 4.

A emen da nº 7, por sua vez, tra ta-se da re no va-
ção de qua dros. Assim, deve ser en ten di do que a
emen da se re fe re aos car gos ou em pre gos pú bli cos
de na tu re za per ma nen te. Nes sa hi pó te se, a obri ga to-
ri e da de de con cur so pú bli co tem sede cons ti tu ci o nal,
sen do a ma té ria re gu la da pelo art. 37. Em con se-
qüên cia, a su ges tão mos tra-se des pi ci en da.

Por ou tro lado, a le gis la ção pre vê hi pó te ses de
con tra ta ção por tem po de ter mi na do e, até mes mo, de 
ter ce i ri za ção de ser vi ços, ve ri fi ca das as hi pó te ses
pre vis tas em lei. A in clu são des ta su ges tão no tex to
da Po lí ti ca po de ria con du zir a uma in ter pre ta ção mais 
ex ten si va de seu con te ú do, o que le va ria a se li mi tar
de for ma ina de qua da o po der dis cri ci o ná rio da ad mi-
nis tra ção de, ve ri fi ca da a ocor rên cia de uma hi pó te se
le gal, con tra tar em ca rá ter tem po rá rio, sem re a li za-
ção de con cur so pú bli co.

Por es tes mo ti vos, so mos pelo não-aca ta men to
da emen da nº 7.

Sen do esta a pri me i ra opor tu ni da de em que o
Con gres so Na ci o nal cum pre com sua atri bu i ção de
exa mi nar o Pla no e apre sen tar su ges tões ao seu tex -
to, cabe dis cor rer mos so bre o ins tru men to le gis la ti vo
ade qua do para a ma te ri a li za ção do exer cí cio des ta
com pe tên cia.

Em face do prin cí pio de se pa ra ção dos po de res,
ado ta do por nos sa Car ta Mag na, para o exer cí cio de
suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is, os ti tu la res de um
Po der não pre ci sam con sul tar ou se rem au to ri za dos
pelo ti tu lar de ou tro Po der. Assim, a ne ces si da de de
sub mis são ao Con gres so Na ci o nal, pelo Po der Exe -
cu ti vo, de sua Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia se
cons ti tui em uma ex ce ção a este prin cí pio, a qual pos -
sui fun da men to no art. 49, in ci so X, de nos sa car ta
Po lí ti ca que de ter mi na, in ver bis:

“Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:

................................... ........................................
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X – 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,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;”

Em sen do o De cre to Le gis la ti vo o ins tru men to
le gis la ti vo ade qua do quan do o Con gres so Na ci o nal
exer ce uma das suas com pe tên ci as ex clu si vas, de fi-
ni das no art. 49, da Cons ti tu i ção Fe de ral, en ten de-
mos que a ma ni fes ta ção des ta Co mis são, em re la ção
à Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, deva ser fe i ta por
meio de um Pro je to de De cre to Le gis la ti vo, a ser
apre ci a do pela Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

Em face do ex pos to nes te voto, ao fi nal do exa -
me re a li za do, so mos pela apro va ção da Po lí ti ca Na ci-
o nal de Inte li gên cia, pelo aca ta men to das su ges tões
con ti das nas emen das de nºs. 1, 6 e 8 e pelo aca ta-
men to par ci al da su ges tão apre sen ta da pela emen da
de nº 2, nos ter mos das su ges tões ao tex to da Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia, es pe ci fi ca das no Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo, em ane xo, e pelo não aca ta men-
to das su ges tões cons tan tes das emen das de nºs. 3,
4, 5 e 7.

Sala da Co mis são, (...) de 2001. – De pu ta do
Hé lio Cos ta, Re la tor. (De pu ta do Luiz Car los Ha uly,
Re la tor ad hoc.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº ,  DE 2001

(Men sa gem (SF) nº 135, de 2000)
(Men sa gem nº 618, de 3-5-2000, na ori gem)

Enca mi nha ao Se na do Fe de ral, nos
ter mos dos ar ti gos 5º, pa rá gra fo úni co, e
6º, § 1º, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro
de 1999, para exa me e su ges tões, o tex to
da pro pos ta de Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li-
gên cia, que de fi ne os ob je ti vos e es ta be-
le ce as di re tri zes para os ór gãos en car re-
ga dos do exer cí cio da ati vi da de de in te li-
gên cia no País.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va da a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte -

li gên cia, após o exa me, pre vis to no art. 5º, pa rá gra fo
úni co, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999,
pelo ór gão de con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li-
gên cia, sen do, ao seu tex to, apre sen ta das as su ges-
tões con ti das no art. 2º des te De cre to Le gis la ti vo.

Art. 2º O ór gão de con tro le ex ter no da ati vi da de
de in te li gên cia, com fun da men to no art. 5º, pa rá gra fo
úni co, com bi na do com o art. 6º, ca put, da Lei nº
9.883, de 7 de de zem bro de 1999, su ge re ao Po der

Exe cu ti vo a ado ção das se guin tes al te ra ções no tex to
da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia:

I – Dê-se ao se gun do pa rá gra fo, do tó pi co 1,
“Pres su pos tos”, da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia,
a se guin te re da ção:

“A ati vi da de de in te li gên cia será uti li za da como
ins tru men to de as ses so ra men to do Pre si den te da
Re pú bli ca, no pro ces so de to ma da de de ci sões nos
as sun tos de in te res se na ci o nal e de se gu ran ça do
Esta do e da so ci e da de, sen do, na sua exe cu ção, ob -
ser va do o res pe i to aos di re i tos e ga ran ti as in di vi du a-
is, pre vis tos na Cons ti tu i ção bra si le i ra, à le gis la ção
em vi gor, per ti nen te à ma té ria, e, por par te dos agen -
tes pú bli cos en car re ga dos des ta exe cu ção, à con du ta
éti ca, exi gi da na le gis la ção que re gu la di re i tos e de ve-
res dos ser vi do res pú bli cos.”

II – Acres cen te-se, en tre o ter ce i ro e o quar to
pa rá gra fos, do tex to ori gi nal do tó pi co 1, “Pres su pos-
tos”, da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, um pa rá gra-
fo, com a se guin te re da ção:

“São ve da das, na exe cu ção das ati vi da des de
in te li gên cia, a ob ten ção de in for ma ções que não te-
nham por ob je ti vo aten der aos ob je ti vos da Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia e as in ves ti ga ções que te-
nham por mo ti va ção pre fe rên ci as po lí ti cas, re li gi o sas
ou de cren ças ou que ver sem so bre o com por ta men to
se xu al dos ci da dãos, quan do, nes te úl ti mo caso, não
hou ver as so ci a ção en tre o com por ta men to se xu al e a
prá ti ca de um ilí ci to pe nal.”

III – Dê-se à alí nea a, do tó pi co 2, “Obje ti vos”, da
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, a se guin te re da ção:

“a) a pro du ção de co nhe ci men tos de in te li gên cia
para as ses so rar o Che fe de Esta do em ques tões que
en vol vam os in te res ses e a se gu ran ça do Esta do e da
so ci e da de, a or dem pú bli ca e a so be ra nia na ci o nal.”

IV – Dê-se ao tó pi co 3, “Di re tri zes”, da Po lí ti ca
Na ci o nal de Inte li gên cia, a re da ção que se se gue:

“3. Di re tri zes

A exe cu ção das ações ne ces sá ri as à im ple men-
ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, com vis tas
a atin gir os ob je ti vos nela pro pos tos, obe de ce rão as
se guin tes di re tri zes:

a) es tri ta con for ma ção da exe cu ção da ati vi da de
de in te li gên cia com o or de na men to ju rí di co do País;

b) con tri bu i ção com o pro ces so de ci só rio, com a 
ação go ver na men tal e com a sal va guar da da so ci e-
da de e do Esta do, pela pro du ção e di fu são de co nhe-
ci men tos de in te li gên cia, par ti cu lar men te, aque les re -
la ti vos à de pen dên cia fi nan ce i ra e eco nô mi ca do
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País, às ame a ças ao pro ta go nis mo bra si le i ro na
Amé ri ca do Sul e aos pla nos e pro je tos de pa í ses e
ins ti tu i ções que co lo quem em ris co a in te gri da de ter -
ri to ri al do Bra sil;

c) ado ção de for ma sis tê mi ca e co o pe ra ti va,
sem su bor di na ção, en tre os ór gãos in te gran tes do
SISBIN, para a exe cu ção da ati vi da de de in te li gên cia;

d) pro mo ção de in ter câm bio com en ti da des pú -
bli cas e pri va das na ci o na is e com ser vi ços de in te li-
gên cia de ou tras na ções, quan do do in te res se do
País;

e) co or de na ção e in te gra ção das me di das de
con tra-in te li gên cia, no âm bi to do SISBIN;

f) pro te ção do co nhe ci men to sen sí vel, nas en ti-
da des de in te res se do Esta do;

g) co o pe ra ção com os Po de res Le gis la ti vo e Ju -
di ciá rio da União e com os ór gãos go ver na men ta is,
por in ter mé dio da di fu são de co nhe ci men tos de in te li-
gên cia;

h) aper fe i ço a men to da po lí ti ca de pes so al, vol -
ta da para a ati vi da de de in te li gên cia, por meio da in te-
gra ção e da co o pe ra ção en tre os com po nen tes do
SISBIN;

i) pro mo ção do de sen vol vi men to ci en tí fi co-tec-
no ló gi co e a evo lu ção dou tri ná ria da ati vi da de de in te-
li gên cia; e

j) atu a li za ção dos dis po si ti vos le ga is com ple-
men ta res que se mos tre ne ces sá ria à re a li za ção da
ati vi da de de in te li gên cia.”

Art. 30 Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, (...) de 2001. De pu ta do Hé lio
Cos ta, Re la tor – De pu ta do Luiz Car los Ha uly, Re la-
tor ad hoc.

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

Item 4:

Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241,
de 2000, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou -
tros Srs. Se na do res, que re gu la men ta o
con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia
pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de
de zem bro de 1999, que ins ti tui o Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia, cria a Agên cia
Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN e dá ou tras
pro vi dên ci as.

É o se guin te o Re la tó rio so bre o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo n0 241, de 2000:

ÓRGÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
EXTERNOS DA POLÍTICA NACIONAL DE

INTELIGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2000

Re gu la men ta o con tro le ex ter no da
ati vi da de de in te li gên cia pre vis to no art.
6º da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, que ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de
Inte li gên cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

Au to res: Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Re la tor: De pu ta do Hé lio Cos ta
Re la tor ad hoc: De pu ta do Luiz Car los Ha uly

I – Re la tó rio

O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, 
ins ti tui o Con se lho Par la men tar de Fis ca li za ção e Con -
tro le da Po lí ti ca de Inte li gên cia (CPNI), in te gra do pe los
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 e pe los Pre si den tes de
suas Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal, com o ob je ti vo de exer cer o con tro le ex ter no
e a fis ca li za ção so bre as ati vi da des re la ci o na das com
a Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia (art. 1º).

Esta be le ce, ain da, em seu art. 2º, as com pe tên-
ci as do CPNI, que se ri am: de li be rar e apre sen tar su -
ges tões ao Pla no Na ci o nal de Inte li gên cia; con vo car
qual quer au to ri da de ou ser vi dor de ór gão da Admi nis-
tra ção Pú bli ca Fe de ral, vin cu la do ao Sis te ma Bra si le i-
ro de Inte li gên cia (SISBIN); re ce ber re la tó ri os tri mes-
tra is so bre as ati vi da des-fim da Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN; in for mar ao Pre si den te da Re pú-
bli ca so bre a re a li za ção de ati vi da des de in te li gên cia
com exor bi tân cia de sua com pe tên cia le gal para que
este pro mo va a sus pen são ou in ter rup ção des ta ati vi-
da de e puna os in fra to res; e re pre sen tar, jun to ao Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, com re la ção à exe cu ção de
ati vi da des com exor bi tân cia le gal, para fins de pu ni-
ção dos res pon sá ve is.

Com ple men tan do o art. 2º há cin co pa rá gra fos.
O pri me i ro, de fi ne ser des vio de fi na li da de a ob ten ção
de in for ma ções que não te nha por ob je ti vo aten der à
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia; o se gun do, de fi ne
se rem ve da das a co le ta e a aná li se de in for ma ções
que vi o lem a in ti mi da de e a vida pri va da, ou que aten -
tem con tra a hon ra e a ima gem das pes so as; o ter ce i-
ro pa rá gra fo pro í be in ves ti ga ções so bre pre fe rên ci as
po lí ti cas, re li gi o sas ou de cren ça, e com por ta men to
se xu al de pes so as, quan do es tes com por ta men tos
não se cons ti tu í rem em ilí ci tos; o quar to, es ta be le ce
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ser abu so de au to ri da de a exe cu ção de ati vi da des de
in te li gên cia sem ob ser vân cia das res tri ções pre vis tas
nos pa rá gra fos pri me i ro, se gun do e ter ce i ro; por fim, o 
quin to pa rá gra fo ti pi fi ca como cri me de res pon sa bi li-
da de do Pre si den te da Re pú bli ca a ne ga ti va de sus -
pen são ou in ter rup ção ime di a ta de ati vi da des de in te-
li gên cia, exe cu ta das com exor bi tân cia de com pe tên-
cia, quan do hou ver co mu ni ca ção nes se sen ti do, por
par te do Con gres so Na ci o nal.

Os arts. 3º a 5º da pro po si ção tra tam de ma té ri-
as re la ti vas ao fun ci o na men to do Con se lho e ao tra to
de in for ma ções si gi lo sas.

O art. 3º de ter mi na que as re u niões do Con se-
lho se rão se cre tas e que os re la tó ri os que lhes fo rem
en ca mi nha dos à apre ci a ção de ve rão fi car sob a guar -
da de seus in te gran tes. Esta be le ce, ain da, a apli ca-
ção do Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar, no
caso de di vul ga ção não au to ri za da de in for ma ções
sob a guar da do Con se lho.

O art. 4º fixa re gra re la ti va à apro va ção dos re la-
tó ri os da ABIN.

O art. 5º, por sua vez, es ta be le ce a al ter nân cia
dos Pre si den tes das Co mis sões de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal, da Câ ma ra dos De pu ta dos
e do Se na do Fe de ral, na Pre si dên cia do Con se lho.

Em sua jus ti fi ca ção, os ilus tres au to res:
a) es cla re cem que a ABIN, su ces so ra do Ser vi-

ço Na ci o nal de Infor ma ções – SNI, man tém res quí ci-
os de pro ce di men tos con trá ri os ao Esta do De mo crá-
ti co de Di re i to;

b) re co nhe cen do a im pres cin di bi li da de de ór-
gãos de in for ma ções e a ne ces si da de da dis cri ção da
ati vi da de, sus ten tam, no en tan to, que esta ati vi da de
está igual men te sub me ti da ao prin cí pio da ad mi nis-
tra ção pú bli ca da pu bli ci da de;

c) de fen dem ser o de cre to le gis la ti vo o ins tru-
men to le gis la ti vo ade qua do à es pé cie, por ser a com -
pe tên cia de fis ca li za ção e con tro le do exe cu ti vo uma
com pe tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal; e

d) des ta cam como pre o cu pa ção ma i or da pro -
po si ção as se gu rar a im po si ção de li mi tes à atu a ção
dos ser vi ços de in for ma ção e como seu prin ci pal ob -
je ti vo, a cri a ção de um Con se lho Par la men tar de Fis -
ca li za ção e Con tro le da Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên-
cia, com ga ran tia de si gi lo das in for ma ções a se rem
dis po ni bi li za das a este ór gão.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

É, sem dú vi da al gu ma, me ri tó ria a ini ci a ti va mo -
ti va do ra des te pro je to de de cre to le gis la ti vo, po rém
seu con te ú do apre sen ta óbi ces de vul to que im pos si-
bi li tam a sua apro va ção, os qua is se rão, a se guir, ex -
pli ci ta dos.

O pri me i ro pon to me re ce dor de re pa ro é o ins -
tru men to le gis la ti vo uti li za do, in com pa tí vel com o ob -
je ti vo da pro po si ção.

Como des ta cam os au to res, em sua jus ti fi ca-
ção, o ob je ti vo da pro po si ção é cri ar um Con se lho, no
âm bi to do Con gres so Na ci o nal. Ora, o ins tru men to le -
gis la ti vo ade qua do para a cri a ção de Con se lhos e Co -
mis sões, no âm bi to do Con gres so Na ci o nal, é a Re -
so lu ção, não o De cre to Le gis la ti vo. O fato des te Con -
se lho exer cer uma fis ca li za ção e con tro le de atos do
Po der Exe cu ti vo não im põe que a sua cri a ção se faça
por meio de de cre to le gis la ti vo.

O que se ve ri fi ca, pela ar gu men ta ção ex pen di da
na jus ti fi ca ção, é que os ilus tres Au to res in cor re ram
em um equí vo co, con fun din do o ins tru men to le gis la ti-
vo de cri a ção do Con se lho com o ins tru men to le gis la-
ti vo de for ma li za ção do re sul ta do do con tro le e fis ca li-
za ção ex ter nos. Com efe i to, o exer cí cio, pelo Con se-
lho, de uma atri bu i ção ex clu si va do Con gres so Na ci o-
nal (art. 49, X, CF/188) im pli ca, tão-so men te, que a
for ma li za ção dos atos de con tro le re a li za dos pelo
Con se lho seja fe i ta por meio de um de cre to le gis la ti-
vo. Assim, o re sul ta do da ava li a ção da Po lí ti ca Na ci o-
nal de Inte li gên cia, a pro po si tu ra de su ges tões a esta
Po lí ti ca, a co mu ni ca ção ao Pre si den te da Re pú bli ca
da ne ces si da de de sus pen são ou in ter rup ção de ati vi-
da de de in te li gên cia, bem como a sus ta ção de efe i tos
des tas ati vi da des, são ma té ri as de cor ren tes do exer -
cí cio das com pe tên ci as de fis ca li za ção e con tro le,
pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal, que de vem ser ob je-
to de um De cre to Le gis la ti vo para pro du zi rem efe i tos
ex ter nos.

Portan to, pre li mi nar men te, en ten de mos que o
ins tru men to le gis la ti vo es co lhi do é ina de qua do, o
que, por si só, em face da im pos si bi li da de de con ver-
são de um pro je to de de cre to le gis la ti vo em pro je to de 
re so lu ção, le va ria à re je i ção da pro po si ção.

Em com ple men to, há pro ble mas, tam bém,
quan to ao mé ri to des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 241, de 2000.

Na de fi ni ção do ob je ti vo do Con se lho – art. 1º –
é pro mo vi da uma re du ção, não con ve ni en te, de com -
pe tên cia do ór gão de con tro le ex ter no.

A Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, em
seu art. 6º, ca put, a es ta be le cer a com pe tên cia do ór -
gão de con tro le ex ter no re fe re-se a toda ati vi da de de
in te li gên cia. Embo ra, apa ren te men te, não haja di fe-
ren ça, li mi tar a fis ca li za ção às ati vi da des pre vis tas na
Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia pode dar mar gem a
en ten di men tos de que ati vi da des su ple men ta res, re -
la ci o na das com a ati vi da de de in te li gên cia, mas não
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cons tan tes, ex pli ci ta men te da Po lí ti ca, não po de ri am
ser ob je to de fis ca li za ção por este ór gão ex ter no, o
que não é um en ten di men to cor re to.

O art. 2º de i xa, igual men te, a de se jar em ter mos
de con te ú do, de se ver:

a) o in ci so I se cons ti tui em sim ples re pe ti ção de
com pe tên cia com pre vi são le gal;

b) o in ci so II é in cons ti tu ci o nal, uma vez que
pelo prin cí pio da se pa ra ção de po de res, as au to ri da-
de in te gran tes de um Po der exer cem suas atri bu i ções
sem ne ces si tar pres tar con tas ou re ce ber apro va ção
por par te de in te gran tes de ou tro Po der, sal vo nas ex -
ce ções pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal. Estas ex ce-
ções in te gram o “sis te ma de fre i os e con tra pe sos”, tí -
pi co das Cons ti tu i ções que ado tam como um dos
seus prin cí pi os fun da men ta is o prin cí pio da se pa ra-
ção dos po de res. No caso da Cons ti tu i ção bra si le i ra,
en tre ou tros, te mos, como dis po si ti vo in te gran te do
“sis te ma de fre i os e con tra pe sos”, a pos si bi li da de da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, ou
qual quer de suas co mis sões, “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 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 sem jus ti fi ca ção ade-
qua da” (art. 50, ca put).

Se a au to ri da de que se de se ja que pres te es cla-
re ci men tos não for Mi nis tro de Esta do, ou ti tu lar de ór -
gão di re ta men te su bor di na do à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, não é pos sí vel con vo cá-la, em face do prin cí pio
da se pa ra ção de po de res.

Assim, o dis po si ti vo sob co men to, que in ten ta
atri bu ir ao Con se lho com pe tên cia para con vo car
qual quer au to ri da de, apre sen ta uma in com pa ti bi li da-
de ver ti cal, de na tu re za ma te ri al, com dis po si ti vo e
prin cí pio cons ti tu ci o na is, da qual de cor re o ví cio in sa-
ná vel de in cons ti tu ci o na li da de.

O in ci so III in cor re em erro ló gi co, ao es ta be le-
cer que é com pe tên cia do CNPI re ce ber um re la tó rio
da ABIN. No en tan to, não há pre vi são le gal de que a
ABIN seja obri ga da a en vi ar este re la tó rio. Apli can-
do-se à es pé cie o prin cí pio da le ga li da de ad mi nis tra ti-
va ou da es tri ta le ga li da de (“ao ad mi nis tra dor só é lí ci-
to fa zer o que a lei de ter mi na”), não po de rá o Di re tor
da ABIN ela bo rar este re la tó rio, com in for ma ções si gi-
lo sas, para en viá-lo ao Con gres so Na ci o nal – es pe ci-
fi ca men te, para o CNPI – sob pena de es tar co me ten-
do um ilí ci to ad mi nis tra ti vo e pe nal.

Assim, es ta mos di an te de um pa ra do xo. Exis te
uma com pe tên cia do Con se lho – re ce ber re la tó rio – à

qual não cor res pon de uma obri ga ção le gal da ABIN –
ela bo rar e en vi ar ao Con se lho re la tó rio con ten do in -
for ma ções si gi lo sas so bre ati vi da des de in te li gên cia.

O in ci so IV que tra ta de en vio de co mu ni ca ção
so bre ati vi da des de in te li gên cia, ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, com o ob je ti vo de sus tar ou in ter rom per ati vi-
da des ir re gu la res apon ta para um ques ti o na men to re -
le van te.

O art. 48, in ci so X, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Cons ti tu in te ori gi ná rio, é um dis po si ti vo
cons ti tu ci o nal de efi cá cia li mi ta da, ado tan do-se o cri -
té rio pro pos to por José Afon so da Sil va, em “Apli ca bi-
li da de das Nor mas Cons ti tu ci o na is” 1, por se tra tar de
nor ma de cla ra tó ria de prin ci pio pro gra má ti co re fe ri da
ao Con gres so Na ci o nal.

Em sen do uma nor ma de cla ra tó ria de prin cí pio
pro gra má ti co re fe ri da ao Con gres so Na ci o nal, este
dis po si ti vo não re ú ne, em seu pró prio tex to (o tex to
cons ti tu ci o nal fixa a com pe tên cia, mas não dis ci pli na
a for ma de fis ca li za ção e con tro le e as con se qüên ci as
de cor ren tes des ta fis ca li za ção e con tro le) con di ções
para sua apli ca bi li da de ime di a ta, ne ces si tan do da
me di a ção do le gis la dor para sua con cre ti za ção, isto
é, para sua apli ca ção ao caso con cre to.

Ora, o tex to da pro po si ção sob aná li se, ao de fi-
nir que, iden ti fi ca da uma ir re gu la ri da de na exe cu ção
de ati vi da de de in te li gên cia, a con se qüên cia des ta
ação de con tro le e fis ca li za ção li mi tar-se-á à co mu ni-
ca ção do fato está tor nan do pou co re le van te o exer cí-
cio, pelo Con gres so Na ci o nal, de sua com pe tên cia
cons ti tu ci o nal.

Em sen do o ato le gi fe ran te con di ção es sen ci al
para a con cre ti za ção des ta com pe tên cia, nos pa re ce
tí mi da e ina de qua da a so lu ção pro pos ta. Em nos so
en ten di men to, iden ti fi ca da a ati vi da de ir re gu lar, de ve-
ria o Con gres so Na ci o nal, por De cre to Le gis la ti vo,
sus pen der a efi cá cia dos atos pra ti ca dos, es ta be le cer
pra zo pe remp tó rio para a sus pen são ou in ter rup ção
da prá ti ca do ato ir re gu lar, dis ci pli nar as con se qüên ci-
as de cor ren tes do ato sus pen so ou in ter rom pi do, e
de ter mi nar ao Po der Exe cu ti vo a ado ção das pro vi-
dên ci as ca bí ve is para apu rar res pon sa bi li da des e pu -
nir os cul pa dos.

O úl ti mo in ci so do art. 2º tam bém con tém im pro-
pri e da des.

1 DA SILVA, José Afon so. Apli ca bi li da de das Nor mas Cons ti tu ci o-
na is. Ma lhe i ros Edi to res. 3º edi ção, re vis ta, am pli a da e atu a li za da,
São Pa u lo, 1998.
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Ao Mi nis té rio Pú bli co, nos ter mos do art. 129, da 
Cons ti tu i ção Fe de ral, cabe, en tre ou tras com pe tên ci-
as, pro mo ver: pri va ti va men te, a ação pe nal pú bli ca,
na for ma da lei; o in qué ri to ci vil e a ação ci vil pú bli ca,
para a pro te ção do pa tri mô nio pú bli co e so ci al, do
meio am bi en te e de ou tros in te res ses di fu sos e co le ti-
vos; a ação de in cons ti tu ci o na li da de ou re pre sen ta-
ção para fins de in ter ven ção da União e dos Esta dos,
nos ca sos pre vis tos na Cons ti tu i ção.

Ou seja, não lhe com pe te pu nir res pon sá ve is
por atos ilí ci tos, como in duz a re da ção do art.2º, V, da
pro po si ção sob aná li se.

Com re la ção aos pa rá gra fos ao art. 2º, os §§ 1º,
2º e 4º são des pi ci en dos por já te rem pre vi são cons ti-
tu ci o nal ou le gal, até mais abran gen te do que a su ge-
ri da pela pro po si ção; o § 4º já teve sua re da ção su ge-
ri da, com base em emen da do Se na dor Pe dro Si mon
à Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia, para ser in cor po ra-
da ao tex to da ci ta da Po lí ti ca; e o § 5º per deu o seu
ob je to em face das ob ser va ções já fe i tas, nes te Voto,
em re la ção ao tex to do in ci so IV ao ca put do art. 2º.

O tex to do art. 3º tem os se guin tes pro ble mas:

a) tra ta de for ma in cor re ta o tema
“guar da de in for ma ções”, uma vez que as
in for ma ções re ce bi das fi ca rão sob a guar da
do Con se lho e não dos seus in te gran tes;

b) é pou co es pe cí fi co em re la ção ao
tra ta men to das in for ma ções si gi lo sas, sen do
que em nos so en ten di men to to das as in for-
ma ções si gi lo sas de pos se do Con se lho, e
não ape nas as que cons tem dos re la tó ri os,
de ve rão ter o tra ta men to es pe ci fi ca do na le -
gis la ção per ti nen te ao tema, de acor do com
o grau de si gi lo. Ao li mi tar mos os cu i da dos
às in for ma ções cons tan tes de re la tó ri os de i-
xa mos de con tem plar, por exem plo, in for ma-
ções pres ta das por au to ri da des do Exe cu ti-
vo, em au diên ci as se cre tas do Con se lho; e

c) é pou co in ci si vo so bre a pu ni ção a
ser apli ca da em caso de di vul ga ção de in-
for ma ção si gi lo sa. Pela sen si bi li da de do
tema, não é pos sí vel acre di tar-se que mera
ad ver tên cia – uma das pu ni ções pre vis tas
no Có di go de Éti ca e De co ro Par la men tar
das duas Ca sas – seja su fi ci en te para pu nir
este ato que põe em ris co o in te res se na ci o-
nal e da so ci e da de.

O art. 4º cria a si tu a ção da “apro va ção im plí ci-
ta”, que po de ría mos con si de rar como “apro va ção
por omis são”. Isto é, não ha ven do ma ni fes ta ção do
Con gres so Na ci o nal, os atos es ta ri am im pli ci ta men-
te ace i tos. Ocor re que a au sên cia de ma ni fes ta ção

pode de cor rer da apro va ção do re la tó rio ou da sua
não ava li a ção.

Pela re le vân cia e im por tân cia des ta com pe tên-
cia fis ca li za tó ria do Con gres so Na ci o nal, é inad mis sí-
vel que se pos sa ad mi tir uma apro va ção de con du ta
pela omis são fis ca li za tó ria.

Por fim, com res pe i to ao con te ú do do art. 50,
con si de ra mos ade qua da a pro pos ta nele con ti da.

Em face do ex pos to, e com fun da men to na ar gu-
men ta ção de sen vol vi da ao lon go do voto, so mos pela
re je i ção des te Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241,
de 2000.

Sala da Co mis são, em (…) de 2001. De pu ta do
Hé lio Cos ta, Re la tor. De pu ta do Luiz Car los Ha uly,
Re la tor ad hoc.

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pe res)
– O Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000,
está com vis tas ao Se na dor José Edu ar do Du tra.

Item 5:
Pro je to de Re so lu ção, de au to ria do

De pu ta do Luiz Car los Ha uly, que dis põe
so bre as fi na li da des, com po si ção e fun ci-
o na men to da Co mis são Mis ta de Con tro le
das Ati vi da des de Inte li gên cia (CCAI), ór -
gão de con tro le e fis ca li za ção ex ter nos da 
ati vi da de de in te li gên cia pre vis to no art.
6º da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, e es ta be le ce ou tras nor mas re la ti-
vas à sua atu a ção.

Em dis cus são o Pro je to de Re gi men to Inter no
na for ma pro pos ta pelo De pu ta do Luiz Car los Ha uly.
Alguém de se ja dis cu tir? (Pa u sa)

Em vo ta ção.
Os Srs. Par la men ta res que o apro vam que i ram

per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.

É o se guin te o Pro je to de Re so lu ção
apro va do:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  ,  DE 2001-CN
(Do de pu ta do Luiz Car los Ha uly)

Dis põe so bre as fi na li da des, com po-
si ção e fun ci o na men to da Co mis são Mis -
ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li-
gên cia (CCAI), ór gão de con tro le e fis ca li-
za ção ex ter nos da ati vi da de de in te li gên-
cia, pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883, de
7 de de zem bro de 1999, e es ta be le ce ou -
tras nor mas re la ti vas à sua atu a ção.
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CAPÍTULO I
Das Fi na li da des e Obje ti vo da Co mis são Mis ta

de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia

Art. 1º Esta re so lu ção é par te in te gran te do Re -
gi men to Co mum do Con gres so Na ci o nal e dis põe so -
bre a Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de
Inte li gên cia (CCAI), ór gão de con tro le e fis ca li za ção
ex ter nos da ati vi da de de in te li gên cia, pre vis to no art.
6º, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999.

Seção I 
Das Fi na li da des da CCAI

Art. 2º São fi na li da des da CCAI:
I – con tro lar e fis ca li zar as ati vi da des de in te li-

gên cia, con tra -in te li gên cia e cor re la tas, de sen vol vi-
das no País, com a fi na li da de de for ne cer sub sí di os
ao Pre si den te da Re pú bli ca nos as sun tos de in te res-
se na ci o nal;

II – ana li sar, emi tir pa re cer e apre sen tar su ges-
tões so bre os pro gra mas de in te li gên cia e ou tros re la-
ci o na dos à ati vi da de de in te li gên cia do Go ver no bra -
si le i ro, pre vis tos na Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia;

III – ela bo rar es tu dos per ma nen tes so bre os
pro gra mas e as ati vi da des de in te li gên cia;

IV – ma ni fes tar-se so bre os ajus tes es pe cí fi cos
e con vê ni os, a que se re fe re o art. 2º, § 2º, da Lei nº
9.883, de 7 de de zem bro de 1999.

V – sub me ter à de li be ra ção do Con gres so Na ci-
o nal pro pos tas re la ti vas à le gis la ção so bre as ati vi da-
des de in te li gên cia e di vul ga ção de in for ma ções si gi-
lo sas;

VI – sub me ter à de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal re la tó ri os re fe ren tes às ati vi da des de con tro le e
fis ca li za ção das ati vi da des e pro gra mas re la ti vos à
ati vi da de de in te li gên cia, de sua com pe tên cia; e

VII – re ce ber e apu rar de nún ci as so bre vi o la-
ções a di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is pra ti ca das
por ór gãos pú bli cos, em ra zão de re a li za ção de ati vi-
da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas,
apre sen ta das por qual quer ci da dão, par ti do po lí ti co,
as so ci a ção ou sin di ca to.

Art. 3º De modo a as se gu rar as con di ções ne -
ces sá ri as para que a CCAI pos sa cum prir com suas
atri bu i ções, o Mi nis tro de Esta do ou ti tu lar de ór gão li -
ga do di re ta men te à Pre si dên cia da Re pú bli ca ao qual
es te ja su bor di na do o ór gão cen tral do Sis te ma Bra si-
le i ro de Inte li gên cia, quan do re que ri do pela Co mis-
são, de ve rá pres tar, no pra zo es ta be le ci do no tex to
Cons ti tu ci o nal, as in for ma ções so li ci ta das, re la ti vas à 
atu a ção de to dos os ór gãos que re a li zem ações re la-
ci o na das com as ati vi da des de in te li gên cia e con-

tra-in te li gên cia e cor re la tas, ob ser van do-se as nor-
mas re la ti vas ao ma nu se io das in for ma ções clas si fi-
ca das e à de fe sa da se gu ran ça e in te res ses na ci o na-
is.

§ 1º A re cu sa in jus ti fi ca da de pres ta ção das in -
for ma ções re que ri das, no pra zo le gal, pela au to ri da-
de ci ta da no ca put des te ar ti go, im pli ca prá ti ca de cri -
me de res pon sa bi li da de.

§ 2º Não será con si de ra da jus ti fi ca ti va para a
não pres ta ção da in for ma ção, no pra zo le gal, a ale ga-
ção de clas si fi ca ção si gi lo sa da in for ma ção ou de que 
seu si gi lo seja im pres cin dí vel à se gu ran ça da so ci e-
da de e do Esta do.

Seção II
Do Obje ti vo

Art 4º A ati vi da de da CCAI tem, por prin ci pal ob -
je ti vo, en tre ou tros a se rem de fi ni dos nes ta Re so lu-
ção, o con tro le ex ter no das ati vi da des de in te li gên cia
e con tra-in te li gên cia e de ou tras re la ci o na das com a
área de in te li gên cia, de sen vol vi das no Bra sil, a fim de
as se gu rar que tais ati vi da des se jam re a li za das em
con for mi da de com a Cons ti tu i ção Fe de ral e com as
nor mas cons tan tes do or de na men to ju rí di co na ci o nal.

CAPÍTULO II
Da com po si ção e das re gras sub si diá ri as a se -
rem apli ca das aos tra ba lhos da Co mis são Mis ta

de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia.

Seção I
Da Com po si ção

Art. 5º A CCAI será com pos ta:
I – pe los Pre si den tes da Co mis são de Re la ções

Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta-
dos e do Se na do Fe de ral;

II – pe los 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; e

III – por mais sete Par la men ta res, 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-
pem do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º A Pre si dên cia da Co mis são será exer ci da,
al ter na da men te, pelo pe río do de um ano, pelo Pre si-
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe -
de ral.

§ 2º Na de ter mi na ção do nú me ro de va gas por
par ti do po lí ti co, para fins de apli ca ção do dis pos to no
in ci so III, será con si de ra da, de for ma con jun ta, a re -
pre sen ta ção dos par ti dos po lí ti cos em am bas as Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.
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§ 3º Os sete Par la men ta res, pre vis tos no in ci so
III, se rão in di ca dos pe los Par ti dos Po lí ti cos aos qua is
cou ber a vaga, para um pe río do de dois anos, com di -
re i to a uma úni ca re con du ção, caso a vaga per ma ne-
ça com o Par ti do Po lí ti co para o pró xi mo pe río do de
dois anos.

Seção II
Das Re gras Sub si diá ri as
Apli cá ve is aos Tra ba lhos.

Art. 6º Apli cam-se aos tra ba lhos da CCAI, sub si-
di a ri a men te, no que cou ber, as re gras pre vis tas no
Re gi men to Co mum do Con gres so Na ci o nal, re la ti vas
ao fun ci o na men to das Co mis sões Mis tas Per ma nen-
tes do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º No caso de ser sus ci ta do um con fli to en tre
as re gras ge ra is, pre vis tas no Re gi men to Co mum do
Con gres so Na ci o nal, e uma nor ma es pe cí fi ca da
CCAI, pre vis ta nes ta re so lu ção, de ci di rá o con fli to
sus ci ta do o Pre si den te da CCAI, dan do pre va lên cia,
na de ci são, à in ter pre ta ção que as se gu re má xi ma
efe ti vi da de à nor ma es pe cí fi ca.

§ 2º Da de ci são do Pre si den te ca be rá re cur so
ao Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, por qual quer dos 
mem bros da CCAI, no pra zo de cin co ses sões or di ná-
ri as.

§ 3º Inter pos to o re cur so a que se re fe re o pa rá-
gra fo an te ri or, an tes dele ser in clu í do na pa u ta da
Ordem do Dia do Con gres so Na ci o nal, de ve rá o Pre -
si den te do Con gres so Na ci o nal en ca mi nhar con sul ta
à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na do Fe -
de ral, para que esta Co mis são se ma ni fes te pre vi a-
men te so bre a ma té ria.

§ 4º Inclu í do em pa u ta, o re cur so será dis cu ti do
e vo ta do em tur no úni co.

CAPÍTULO III
Das ma té ri as a se rem apre ci a das pela 

co mis são mis ta de Con tro le das ati vi da des
de in te li gên cia e dos pro ce di men tos

a se rem ado ta dos Pela CCAI.

Seção I
Das Ma té ri as a se rem apre ci a das pela CCAI.

Art. 7º Se rão sub me ti das a pa re cer da CCAI to -
das as pro po si ções que ver sem so bre:

I – a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia e de ma is
ór gãos e en ti da des fe de ra is que in te gram o Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia, in clu si ve as re la ti vas à cri a-
ção, or ga ni za ção ou re or ga ni za ção des ses ór gãos e
en ti da des; e

II – as ati vi da des de in te li gên cia e con tra-in te li-
gên cia e ou tras ati vi da des cor re la tas, de sen vol vi das
com a fi na li da de de for ne cer sub sí di os ao Pre si den te
da Re pú bli ca nos as sun tos de in te res se na ci o nal e a
ne u tra li zar a in te li gên cia ad ver sa.

§ 1º A com pe tên cia da CCAI em re la ção às ma -
té ri as pre vis tas nos in ci sos I e II, ao ca put des te ar ti-
go, afas ta a com pe tên cia das de ma is Co mis sões Per-
ma nen tes da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe -
de ral e do Con gres so Na ci o nal.

§ 2º Se uma pro po si ção, que ver se so bre as ma -
té ri as enu me ra das nos in ci sos I e II, ao ca put des te
ar ti go, for en ca mi nha da à apre ci a ção de ou tra Co mis-
são Per ma nen te 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, ca be rá ao
Pre si den te da CCAI re que rer ao Pre si den te da Casa
res pec ti va ou do Con gres so Na ci o nal que re dis tri bua
a pro po si ção, en ca mi nhan do-a ex clu si va men te à
CCAI.

Seção II
Dos Pro ce di men tos da CCAI Com Re la ção à Ma -
té ria Orça men tá ria re la ti va às Ati vi da des de Inte -

li gên cia, Con tra-in te li gên cia e cor re la tas.

Art. 8º Cabe, ain da, à CCAI:
I – ana li sar a par te da pro pos ta or ça men tá ria e

da exe cu ção or ça men tá ria dos ór gãos da ad mi nis tra-
ção di re ta ou in di re ta e as pro pos tas de cré di tos adi ci-
o na is, des ti na dos ao cus te io de ati vi da des de in te li-
gên cia con tra-in te li gên cia ou cor re la tas, ou ao in ves-
ti men to em pro gra mas de in te li gên cia, con tra-in te li-
gên cia ou cor re la tos, em es pe ci al dos ór gãos ci vis e
mi li ta res que in te gram o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li-
gên cia, en ca mi nhan do o re sul ta do de sua aná li se à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
Fis ca li za ção (CMPOF), como sub sí di os para os tra-
ba lhos des sa Co mis são Mis ta; e

II - a CCAI po de rá apre sen tar emen das ao pa re-
cer pre li mi nar do Re la tor-Ge ral do pro je to de lei or ça-
men tá ria anu al, re la ti vas às ma té ri as cons tan tes dos
in ci sos I a III, ao ca put do art. 7º.

CAPÍTULO  IV
Dos Re la tó ri os Re la ti vos

Às Ati vi da des de Inte li gên cia,
Con tra-Inte li gên cia e Cor re la tas

Seção I
Dos Re la tó ri os de Com pe tên cia da CCAI

Art. 9º A CCAI fará re la tó ri os se mes tra is ao Con -
gres so Na ci o nal so bre a na tu re za e ex ten são das ati -
vi da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la-
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tas, de sen vol vi das no Bra sil e a quan ti da de glo bal de
re cur sos alo ca dos e uti li za dos na exe cu ção de ati vi-
da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la-
tas, des ta can do, ain da, pon tos que se jam de in te res-
se ou re la ci o nem-se com ma té ri as de com pe tên cia
de qual quer ou tra Co mis são ou Co mis sões Per ma-
nen tes 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.

Pa rá gra fo úni co. Ao ela bo rar esse re la tó rio, a
CCAI de ve rá obe de cer as nor mas es ta be le ci das nos
§ 1º e 2º do art. 11, des ta Re so lu ção, com vis tas à se -
gu ran ça da so ci e da de e do Esta do e à pro te ção dos
in te res ses e da se gu ran ça na ci o na is.

Se ção II 
Dos Re la tó ri os a se rem en ca mi nha dos

 pelo Po der Eco nô mi co à CCAI

Art. 10. O Di re tor da Agên cia Bra si le i ra de Inte li-
gên cia en ca mi nha rá, ao fi nal do pri me i ro se mes tre,
um re la tó rio par ci al, e, ao fi nal do ano, um re la tó rio
ge ral, con so li da do, das ati vi da des de in te li gên cia,
con tra-in te li gên cia e cor re la tas, de sen vol vi das por to -
dos os ór gãos do Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os re la tó ri os a que se re fe re o
ca put se rão clas si fi ca dos como se cre tos, de ven do no
seu tra to e ma nu se io se rem obe de ci das as nor mas
le ga is e re gi men ta is re la ti vas a esta clas si fi ca ção si gi-
lo sa.

Art. 11. Os re la tó ri os par ci al e ge ral a que se re -
fe re o ar ti go an te ri or, de ve rão con ter, no mí ni mo, as
se guin tes in for ma ções:

I – enu me ra ção de to dos os ór gãos, fe de ra is,
es ta du a is ou mu ni ci pa is, en vol vi dos nas ati vi da des
de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas, de -
sen vol vi das no Bra sil;

II – enu me ra ção de to dos os ór gãos de in te li-
gên cia ou con tra-in te li gên cia es tran ge i ros que te-
nham atu a do em co o pe ra ção ou que te nham pres ta-
do qual quer tipo de as ses so ria ou in for ma ção ao Sis -
te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia;

III – iden ti fi ca ção dos pro ces sos uti li za dos para
a re a li za ção das ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in-
te li gên cia ou cor re la tas; e

IV – des cri ção por me no ri za da das ver bas alo ca-
das e dos gas tos efe tu a dos, por ór gãos, na re a li za ção
das ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou
cor re la tas.

§ 1º O re la tó rio a ser ela bo ra do pela CCAI para
ser apre sen ta do ao Con gres so Na ci o nal, que será
os ten si vo, será ela bo ra do com base nas in for ma ções
cons tan tes dos re la tó ri os par ci al e ge ral en ca mi nha-

dos pelo Po der Exe cu ti vo, dele não po den do cons tar,
sob ne nhu ma hi pó te se:

I – in for ma ções que a cri té rio da CCAI po nham
em ris co os in te res ses e a se gu ran ça na ci o na is e da
so ci e da de e do Esta do ou que, nos ter mos do art. 5º,
X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, vi o lem a in ti mi da de, a vida 
pri va da, a hon ra e a ima gem das pes so as, sal vo haja
ex pres sa au to ri za ção das pes so as por elas atin gi das
para a sua di vul ga ção;

II – no mes de in di ví du os en ga ja dos nas ati vi da-
des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas;

III – mé to dos de in te li gên cia em pre ga dos ou as
fon tes de in for ma ção em que tais re la tó ri os es tão ba -
se a dos; e

IV – o mon tan te de re cur sos alo ca dos e uti li za-
dos, es pe ci fi ca men te, em cada ati vi da de de in te li gên-
cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas.

§ 2º A des clas si fi ca ção das in for ma ções cons -
tan tes dos re la tó ri os par ci al e ge ral, en ca mi nha dos
pelo Po der Exe cu ti vo, para que in te grem o re la tó rio
se mes tral da CCAI para o Con gres so Na ci o nal, obe -
de ce rá as re gras pre vis tas nos arts. 20 a 29, des ta
Re so lu ção.

CAPÍTULO  V 
Dos Pro ce di men tos Espe cí fi cos da CCAI

Se ção I 
Das re gras de se gu ran ça no ma nu se io

e tra to das in for ma ções si gi lo sas

Art. 12. Ne nhum Par la men tar que in te gre a Co -
mis são, ou fun ci o ná rio per ma nen te da CCAI, ou qual -
quer ou tra pes soa en ga ja da por con tra to, ou ou tro
meio, para re a li zar ser vi ços para, ou a pe di do da
CCAI, po de rá ter aces so a qual quer in for ma ção clas -
si fi ca da pela Co mis são, a me nos que te nha:

I – con cor da do, por es cri to, es tar obri ga do ao
cum pri men to das nor mas le ga is e re gi men ta is re la ti-
vas ao ma nu se io e tra to de in for ma ções si gi lo sas; e

II – re ce bi do cre den ci al de se gu ran ça em ní vel
com pa tí vel com a na tu re za si gi lo sa das in for ma ções
a que terá aces so, obe de ci das, para o cre den ci a men-
to, as nor mas le ga is que re gem a ma té ria.

§ 1º A con ces são de cre den ci al de se gu ran ça,
pre vis ta no in ci so II, é de com pe tên cia do Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal, de ven do ser pre ce di da
de con sul tas e pa re ce res emi ti dos pe los ór gãos com pe-
ten tes do Po der Le gis la ti vo e do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º A com pe tên cia pre vis ta no pa rá gra fo an te ri-
or po de rá ser de le ga da pelo Pre si den te da Mesa do
Con gres so Na ci o nal ao Pre si den te da CCAI, o qual,
ao ser ele i to, é con si de ra do como, au to ma ti ca men te,
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cre den ci a do, no mais alto ní vel de se gu ran ça, ca ben-
do-lhe, ape nas, cum prir o dis pos to no in ci so I, ao ca-
put des te ar ti go.

§ 3º Será aber to, na CCAI, um li vro des ti na do à
co le ta da as si na tu ra de ade são ao ter mo de res pon-
sa bi li da de, pre vis to no in ci so I, ao ca put des te ar ti go,
o qual de ve rá ser as si na do quan do da con ces são da
cre den ci al.

Art. 13. A CCAI po de rá es ta be le cer re gras re la ti-
vas à li be ra ção, para o co nhe ci men to pú bli co, de in -
for ma ções re la ti vas às ati vi da des de in te li gên cia. con -
tra-in te li gên cia ou cor re la tas, de ven do sub me ter as
re gras que es ta be le cer, sob a for ma de pro je to de re -
so lu ção, de ini ci a ti va pri va ti va da CCAI, ao Ple ná rio
do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O pro je to de re so lu ção obe de-
ce rá, na sua tra mi ta ção, as re gras do pro ces so le gis-
la ti vo re la ti vas aos pro je tos des sa na tu re za.

Art. 14. A re so lu ção re la ti va à li be ra ção de in for-
ma ções de pos se da CCAI obe de ce rá às se guin tes
nor mas:

I – é ve da da a pre vi são de li be ra ção, ao co nhe ci-
men to pú bli co. de in for ma ções que, nos ter mos do art. 
5º, X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, vi o lem a in ti mi da de, a
vida pri va da, a hon ra e a ima gem das pes so as, sal vo
haja ex pres sa au to ri za ção das pes so as por elas atin -
gi das para a sua di vul ga ção;

II – a li be ra ção de in for ma ções far-se-á nos ter -
mos e li mi tes de fi ni dos em lei;

III – a li be ra ção de qual quer in for ma ção que es -
te ja de pos se da CCAI só po de rá ser fe i ta, após a
apro va ção pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

Se ção II 
Das re gras re la ti vas aos pe di dos de in for ma ção
en ca mi nha dos à CCAI por 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

Art. 15. Qu al 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 po de rá en ca mi nhar à CCAI pe di do
de in for ma ções so bre ma té ria ou as sun to de sua
com pe tên cia.

Art. 16. No pe di do en ca mi nha do, o Par la men tar
ou a Co mis são de ve rão:

I – de mons trar o in te res se es pe cí fi co re la ti vo ao
co nhe ci men to da ma té ria ob je to do pe di do de in for-
ma ções;

II – ex pli ci tar o uso que dará às in for ma ções ob -
ti da, e

III – as si nar ter mo de com pro mis so re la ti vo à obe -
diên cia das nor mas le ga is re fe ren tes ao tra to e ma nu se-
io das in for ma ções si gi lo sas a que ti ver aces so.

Art. 17. Re ce bi do o pe di do de in for ma ções en -
ca mi nha do por Par la men tar ou Co mis são, a CCAI
sub me te rá o pe di do à dis cus são e vo ta ção, em tur no
úni co, den tro do pra zo de qua ren ta e cin co dias úte is,
con ta dos do re ce bi men to.

§ 1º De cor ri do o pra zo de qua ren ta e cin co dias
úte is, se o Pre si den te da CCAI não in clu ir o pe di do na
Ordem do Dia da Co mis são, ele será au to ma ti ca men-
te in clu í do na pa u ta da ses são se guin te da Co mis são,
so bres tan do-se a apre ci a ção, pela Co mis são, de toda 
e qual quer ou tra ma té ria.

§ 2º Da de ci são da Co mis são que ne gar pro vi-
men to ao pe di do de in for ma ções ca be rá re cur so ao
Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, no pra zo de dez
dias úte is, con ta dos da data da ses são em que foi ne -
ga do pro vi men to ao pe di do.

Art. 18. Con ce di da a in for ma ção so li ci ta da, a
sua uti li za ção, pelo Par la men tar que a de ti ver, ou que
a ela ti ver aces so, de for ma di ver sa da que foi es pe ci-
fi ca da no pe di do de in for ma ções ou em de sa cor do
com as nor mas le ga is que re gem o ma nu se io no tra to
das in for ma ções si gi lo sas, ca rac te ri za rá ato in com-
pa tí vel com o de co ro par la men tar, es tan do o res pon-
sá vel su je i to à per da de man da to, nos ter mos do art.
55, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sem pre ju í zo da san -
ção pe nal ca bí vel.

Art. 19. Na mes ma hi pó te se pre vis ta no art. 18,
des ta Re so lu ção, in cor re rá o mem bro da CCAI que
di vul gar in for ma ção si gi lo sa de pos se da Co mis são,
em de sa cor do com as nor mas pre vis tas nes ta Re so-
lu ção.

§ 1º No caso de a li be ra ção ile gal se dar por ato
de ser vi dor de car re i ra, este per de rá o car go, obe de-
ci das as nor mas pre vis tas no art. 41, § 1º, II, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ain da que não seja es tá vel, sem pre -
ju í zo da san ção pe nal ca bí vel.

§ 2º Se a li be ra ção se der por ato de qual quer
ou tra pes soa en ga ja da por con tra to, ou ou tro meio,
para re a li zar ser vi ços para, ou a pe di do da Co mis são,
será ime di a ta men te rom pi do seu vín cu lo com a Co-
mis são, sem pre ju í zo da san ção pe nal ca bí vel.

Seção III
Das re gras re la ti vas à di vul ga ção pú bli ca
de in for ma ções de pos se da CCAI quan do

de in te res se da So ci e da de

Art. 20. Con si de ra do o in te res se pú bli co, e res -
pe i ta das as re gras re la ti vas à de fe sa da so ci e da de e

17858 Sá ba do  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    163ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



do Esta do e da pro te ção do in te res se e se gu ran ça na -
ci o na is, a CCAI po de rá di vul gar in for ma ções sob sua
res pon sa bi li da de, quan do, por ma i o ria ab so lu ta, con -
si de rar que esta di vul ga ção aten de rá ao in te res se pú -
bli co, dan do ciên cia, quan do da di vul ga ção da in for-
ma ção, das pro vi dên ci as que ado tou em re la ção à
ma té ria.

§ 1º A des clas si fi ca ção, pela CCAI, das in for ma-
ções si gi lo sas a que te nha aces so, para fins de di vul-
ga ção pú bli ca ou de in clu são no seu re la tó rio se mes-
tral ao Con gres so Na ci o nal, far-se-á nos ter mos e li -
mi tes de fi ni dos em lei.

§ 2º A di vul ga ção das ma té ri as a que se re fe re o
art. 24, obe de ce rá, para sua di vul ga ção, o rito pró prio
de fi ni do nos arts. 25 a 28, des ta Re so lu ção.

Art. 21. Qu al quer mem bro da Co mis são po de rá
re que rer ao Pre si den te da CCAI que sub me ta à dis -
cus são e vo ta ção da Co mis são re que ri men to

so li ci tan do a di vul ga ção de in for ma ções sob
sua res pon sa bi li da de, que con si de re de in te res se pú -
bli co.

Art. 22. No caso de a CCAI vo tar pela li be ra ção
pú bli ca de qual quer in for ma ção clas si fi ca da, que te-
nha sido en ca mi nha da a ela pelo Po der Exe cu ti vo, e
em re la ção à qual o Exe cu ti vo re que rer a ma nu ten ção
do si gi lo, a Co mis são no ti fi ca rá o Pre si den te da Re -
pú bli ca do re sul ta do da vo ta ção.

Art. 23. Na hi pó te se pre vis ta no ar ti go an te ri or, a
CCAI po de rá tor nar pú bli ca a in for ma ção de po is de
ex pi rar o pra zo de qua ren ta e cin co dias úte is, con ta-
dos a par tir da no ti fi ca ção, ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, do re sul ta do da vo ta ção, a me nos que, an tes de
ex pi rar o pe río do de qua ren ta e cin co dias úte is, o
Pre si den te, pes so al men te, por es cri to, no ti fi que a Co -
mis são de que ele se opõe à des clas si fi ca ção e di vul-
ga ção da in for ma ção, apre sen tan do as ra zões de sua 
opo si ção, e dan do ciên cia da gra vi da de da ame a ça à
se gu ran ça na ci o nal, que pos sa ad vir des sa di vul ga-
ção, e de que for ma essa ame a ça se so bre põe ao in -
te res se pú bli co as so ci a do à sua di vul ga ção.

Art. 24. Se o Pre si den te, pes so al men te, por es -
cri to, no ti fi car a CCAI de sua ob je ção à di vul ga ção da
in for ma ção, nos ter mos de fi ni dos no ar ti go an te ri or, a
Co mis são pode, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, en ca-
mi nhar a ques tão da di vul ga ção da in for ma ção, com
pa re cer, para apre ci a ção pelo Ple ná rio do Con gres so
Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, a di vul ga ção
da in for ma ção pela CCAI de pen de rá da de ci são ado -
ta da pelo Ple ná rio.

Art. 25. Na hi pó te se pre vis ta no art. 24, o Pre si-
den te da CCAI deve, na pri me i ra ses são or di ná ria do
Con gres so Na ci o nal, de po is da vo ta ção da CCAI que
de ci diu por en ca mi nhar a ques tão ao Ple ná rio, apre -
sen tar re que ri men to sub me ten do a ma té ria à apre ci-
a ção, em ses são se cre ta, do Ple ná rio do Con gres so
Na ci o nal.

§ 1º Se den tro de qua tro ses sões or di ná ri as,
após a de ci são de en ca mi nha men to da ques tão, não
hou ver sido apre sen ta do um re que ri men to, pelo Pre -
si den te da CCAI, para a apre ci a ção, em ses são se -
cre ta, da ques tão que a CCAI de ci diu que de ve ria ser
en ca mi nha da ao Ple ná rio, nos ter mos do ca put des te
ar ti go, en tão, re que ri men to nes te sen ti do po de rá ser
fe i to por qual quer mem bro da Co mis são.

§ 2º Apre sen ta do o re que ri men to a que se re fe-
re o ca put, ele será in clu í do na Ordem do Dia se guin-
te do Con gres so Na ci o nal, só po den do ser adi a da a
sua dis cus são uma úni ca vez, des de que apro va do
re que ri men to nes te sen ti do pela ma i o ria ab so lu ta dos 
mem bros de cada Casa do Con gres so Na ci o nal.

Art. 26. Se o Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal
apro var o re que ri men to, a ses são do Con gres so Na -
ci o nal será sus pen sa, sen do re i ni ci a da, após o re ces-
so, sob a for ma de ses são se cre ta.

Art. 27. A ex po si ção so bre a ma té ria ob je to do
re que ri men to, para fins de co nhe ci men to do tema por
to dos os mem bros do Con gres so Na ci o nal, não po de-
rá ex ce der a duas ho ras, tem po este que de ve rá ser
igual men te di vi di do en tre os mem bros da CCAI ins cri-
tos para ex por, al ter nan do-se a pa la vra en tre os que
são fa vo rá ve is e os que são con trá ri os à apro va ção
da di vul ga ção.

Pa rá gra fo úni co. Con clu í da a ex po si ção a ma té-
ria vai à dis cus são e vo ta ção, apli ca das as nor mas re -
gi men ta is per ti nen tes.

Art. 28. So men te por ma i o ria ab so lu ta dos mem-
bros de am bas as Ca sas do Con gres so Na ci o nal será 
apro va da a di vul ga ção da in for ma ção a que se re fe re
o art. 24, des ta Re so lu ção.

Seção IV
Dos pro ce di men tos re la ti vos aos fa tos
ilí ci tos apu ra dos pela CCAI no exer cí cio

de suas com pe tên ci as

Art. 29. Ten do a CCAI apu ra do, em pro ces so si -
gi lo so, a prá ti ca de ilí ci tos ci vis ou pe na is, por par te de 
ór gãos res pon sá ve is pela exe cu ção de ati vi da des de
in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas, seja pela 
aná li se dos re la tó ri os par ci al e ge ral, seja pela apu ra-
ção de de nún ci as de vi o la ção de di re i tos e ga ran ti as
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fun da men ta is, suas con clu sões se rão sub me ti das ao
Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal e, no caso de apro -
va ção do Pa re cer da Co mis são, se rão en ca mi nha das
ao Mi nis té rio Pú bli co, fe de ral ou es ta du al, con for me o
caso, para que este pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil
ou cri mi nal dos in fra to res.

Seção V
Das Re u niões da CCAI

Art. 30. To das as re u niões da CCAI se rão se cre-
tas, de las só po den do par ti ci par os seus mem bros e
os ser vi do res ou fun ci o ná ri os cre den ci a dos.

Art. 31. As atas das re u niões da CCAI se rão
clas si fi ca das como se cre tas, sen do seu tra to e ma nu-
se io re a li za dos nos ter mos das nor mas le ga is e re gi-
men ta is que dis ci pli nam a ma té ria.

Art. 32. A par ti ci pa ção, nas re u niões da Co mis-
são, de Par la men ta res que não a in te grem, ou de ou -
tras au to ri da des, ex ter nas ao Po der Le gis la ti vo, so-
men te po de rá ocor rer se nes se sen ti do hou ver re que-
ri men to apro va do pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros
da Co mis são.

Pa rá gra fo úni co. A par ti ci pa ção es ta rá con di ci o-
na da à as si na tu ra do ter mo de res pon sa bi li da de.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is

Art. 33. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral adap ta rão seus Re gi men tos Inter nos às dis -
po si ções des ta Re so lu ção, pro mo ven do as ade qua-
ções ne ces sá ri as no cam po te má ti co de suas Co mis-
sões Per ma nen tes, em fun ção das com pe tên ci as atri -
bu í das à CCAI.

At. 35. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

De pu ta do Luiz Car los Ha uly

Jus ti fi ca ção

O art. 60, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, de ter mi nou que o“con tro le e fis ca li za ção ex ter-
nos da ati vi da de de in te li gên cia 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”.

Por tan to, é com pe tên cia do Con gres so Na ci o-
nal, de fi nir, por meio de ato pró prio, as for mas pe las
qua is irá exer cer o con tro le des tas ati vi da des, que se
mos tram ex tre ma men te sen sí ve is em um Esta do De -
mo crá ti co de Di re i to, por que, na sua exe cu ção, mu i-
tas ve zes, são co lo ca dos, em apa ren te con fron to, va -
lo res que pos su em pro te ção cons ti tu ci o nal, li ga dos
aos di re i tos in di vi du a is e ao in te res se co le ti vo.

Nes te con tex to, a atri bu i ção ao Con gres so Na ci-
o nal – na con di ção de re pre sen tan te do povo bra si le i-
ro e dos Esta dos da Fe de ra ção – de com pe tên cia
para fis ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo, re la ti vos às 
ações de in te li gên cia, se apre sen ta como a mais ade -
qua da for ma de ga ran tir-se a efe ti va ção de atos de
pro te ção ao Esta do bra si le i ro – o qual re pre sen ta os
in te res ses co le ti vos – sem que es tes atos aten tem
con tra as ga ran ti as in di vi du a is, as qua is, por sua vez,
com põem o nú cleo es sen ci al do Esta do mo der no.

Por meio des ta pro po si ção, pre ten de mos im ple-
men tar o exer cí cio des te de ver-obri ga ção do Con-
gres so Na ci o nal.

O pri me i ro de sa fio que ti ve mos que en fren tar
para le var mos adi an te nos sa pre ten são foi o de de fi nir
a na tu re za do ato que irá for ma li zar o exer cí cio do
con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia.

Por de fi ni ção cons ti tu ci o nal, dois são os ins tru-
men tos le gis la ti vos por meio dos qua is po de ria ser
for ma li za do o exer cí cio des te con tro le.

Assim, nos ter mos do art. 59, in ci sos VI e VII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 (CF/88), a de fi ni ção da
for ma do exer cí cio do con tro le da ati vi da de de in te li-
gên cia po der-se-ia fa zer por meio de um De cre to Le -
gis la ti vo ou de uma Re so lu ção.

O De cre to Le gis la ti vo é o ins tru men to le gis la ti vo
ade qua do quan do o Con gres so Na ci o nal exer ce uma
das suas com pe tên ci as ex clu si vas, de fi ni das no art.
49, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Por sua vez, a Re so lu ção
é uti li za da para o exer cí cio de com pe tên ci as le gis la ti-
vas pri va ti vas das Ca sas do Con gres so Na ci o nal ou
para atos, cuja am pli tu de de sua abran gên cia res trin-
ja-se ao pró prio Con gres so Na ci o nal.

O art. 49, in ci so X, da CF/88 es ta be le ce que com -
pe te ex clu si va men te ao 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, in clu í dos os da ad mi-
nis tra ção in di re ta”, sen do esta uma das suas com pe tên-
ci as que se in se rem den tro do sis te ma de “fre i os e con -
tra pe sos”, ado ta do em nos sa Car ta Mag na.

Assim a Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, que fixa a com pe tên cia de fis ca li za ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, das ati vi da des de in te li gên cia
de sen vol vi das pelo Po der Exe cu ti vo, nada mais faz
do que tor nar ex plí ci ta, em re la ção a esta ma té ria,
com pe tên cia já pre vis ta no tex to cons ti tu ci o nal.

Por sua vez, o in di gi ta do art. 6º, da Lei nº 9.883, de 
7 de de zem bro de 1999, es ta be le ceu que a for ma des -
se con tro le de ve ria ser de fi ni da in ter na men te pelo Con -
gres so Na ci o nal, ten do esta de fi ni ção efe i tos ex ter nos
já as se gu ra dos pela pró pria Lei. Ou seja, a de ci são in -
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ter na do Con gres so Na ci o nal, por for ça da Lei nº
9.883/99, po de rá es ta be le cer re gras ou cri ar obri ga-
ções que de ve rão ser aca ta das pelo Po der Exe cu ti vo.

Por tan to, es tas re gras te rão for ça co er ci tí va, em
re la ção ao Po der Exe cu ti vo, sem que isto ofen da o
prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res, ins cul pi do no
art. 2º, da CF/88, de ri van do o im pé rio des tas nor mas
da com bi na ção do tex to cons ti tu ci o nal – art. 49, X –
com o tex to le gal – art. 6º, da Lei nº 9.883/99.

A con se qüên cia que ad vém des ta si tu a ção es -
pe cí fi ca é que, se jam as nor mas que de fi ni rão a for ma
de con tro le es ta be le ci das em sede de De cre to Le gis-
la ti vo, se jam, em Re so lu ção, seus efe i tos se rão ex ter-
nos e elas cri a rão obri ga ções para o Po der Exe cu ti vo.

Escla re ci da a ma té ria re la ti va aos efe i tos do ins -
tru men to le gis la ti vo a ser uti li za do, pas sa mos a ana li-
sar a ques tão do con te ú do ma te ri al da nor ma que es -
ta be le ce rá a for ma de con tro le.

O exer cí cio da com pe tên cia fis ca li za do ra do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 6º, § 1º, da
Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, será fe i to por 
meio de um ór gão que, em sua com po si ção, terá os lí -
de res da ma i o ria e mi no ria, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e no Se na do Fe de ral, e os Pre si den tes das Co -
mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o-
nal, de am bas as Ca sas.

Ora, o úni co ór gão, de na tu re za per ma nen te,
ca paz de re u nir en tre seus in te gran tes mem bros de
am bas as Ca sas é uma Co mis são Mis ta do Con gres-
so Na ci o nal.

Por tan to, em sen do o ór gão de con tro le, de fi ni-
do na Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, uma
Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal, a so lu ção
da ques tão re la ti va ao con te ú do ma te ri al do ato que
fi xa rá a for ma de con tro le pas sa a ser uma con se-
qüên cia ló gi ca des te fato. Isto é, a for ma pela qual
será exer ci do o con tro le ex ter no das ati vi da des de in -
te li gên cia iden ti fi ca-se com as nor mas que irão de fi nir
o fun ci o na men to des ta Co mis são Mis ta.

Como o ins tru men to le gis la ti vo ade qua do para a 
de fi ni ção das com pe tên ci as de uma Co mis são Mis ta
do Con gres so Na ci o nal é a Re so lu ção, con clu í mos
que res tou es cla re ci da a na tu re za do ato do Con gres-
so Na ci o nal que for ma li za rá o exer cí cio do con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia: tra ta-se de uma
Re so lu ção, na qual se de fi ni rão as com pe tên ci as, po -
de res e obri ga ções da Co mis são, bem como as ga-
ran ti as, de ve res e obri ga ções do Po der Exe cu ti vo,
ten do esta Re so lu ção, no que con cer ne às obri ga-
ções e de ve res que vier a es ta be le cer para o Po der
Exe cu ti vo, for ça co gen te, em ra zão do dis pos to na

CF/88 – art. 49, X – e na Lei nº 9.883, de 7 de de zem-
bro de 1999 – art. 6º.

Foi com fun da men to nes tes ar gu men tos ju rí di-
co-le gis la ti vos que op ta mos por apre sen tar nos sa
pro po si ção para a de fi ni ção das nor mas de con tro le e
fis ca li za ção ex ter nos da ati vi da de de in te li gên cia sob
a for ma de um Pro je to de Re so lu ção, no qual de fi ni-
mos as re gras para fun ci o na men to da Co mis são Mis -
ta do Con gres so Na ci o nal.

Espe ci fi ca men te em re la ção ao con te ú do da
pro po si ção, te mos que ela é com pos ta de seis Ca pí-
tu los.

Em sua emen ta, em co e rên cia com o tex to do
art. 6º, da Lei nº 9.983/99, atri bui à Co mis são a de no-
mi na ção de: Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da-
des de Inte li gên cia – CCAI.

O Ca pí tu lo I ver sa so bre as fi na li da des e o ob je-
ti vo da Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de 
Inte li gên cia.

No Ca pí tu lo II de fi ne-se a com po si ção e as re -
gras sub si diá ri as a se rem apli ca das aos tra ba lhos da
Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li-
gên cia.

Com re la ção a este Ca pí tu lo deve ser des ta ca-
do que, em sua Se ção I, es ta be le ce mos que a CCAI
será com pos ta pe los Pre si den tes da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal da Câ ma-
ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, pe los 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, e por mais sete Par la men ta res,
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 pem do Con gres so Na ci o nal.

A de fi ni ção dos in te gran tes do ór gão de con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia, fe i ta Lei nº
9.883/99, não tem na tu re za de “nu me rus cla u sus”,
até por que, nos ter mos do art. 58, da CF/88, cabe ao
Con gres so Na ci o nal, por meio de Re so lu ção, cons ti-
tu ir as suas Co mis sões Mis tas Per ma nen tes, 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. Por tan to,
a enu me ra ção le gal é me ra men te exem pli fi ca ti va, não 
ha ven do res tri ções a que se pre ve ja, na Re so lu ção,
que ou tros Par la men ta res irão in te grar a Co mis são
de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia.

O cu i da do que ti ve mos foi o de não am pli ar em
de ma sia o nú me ro de Par la men ta res que irão in te grar
a Co mis são, em ra zão da na tu re za si gi lo sa dos as-
sun tos que se rão por ela tra ta dos.

Da mes ma for ma, não de fi ni mos se os sete
mem bros se rão Se na do res ou De pu ta dos, ca ben do
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aos Par ti dos, me di an te de ci são in ter na, in di car o Par -
la men tar – Se na dor ou De pu ta do – para ocu par a
vaga que, obe de ci da a pro por ci o na li da de de re pre-
sen ta ção no Con gres so Na ci o nal, cou ber ao Par ti do.

O Ca pí tu lo III é de di ca do à fi xa ção das ma té ri as
a se rem apre ci a das pela Co mis são e dos pro ce di-
men tos a se rem ado ta dos.

Com re la ção ao con te ú do des te Ca pí tu lo ca bem
al gu mas ex pli ca ções.

A na tu re za sen sí vel da ma té ria re la ti va às ati vi-
da des de in te li gên cia e con tra-in te li gên cia im põe que
o seu tra to seja fe i to, em res pe i to à se gu ran ça do
Esta do e da so ci e da de, de for ma não os ten si va. Nes -
te sen ti do, en ten de mos ser per ti nen te a trans for ma-
ção da Co mis são de Con tro le da Ati vi da de de Inte li-
gên cia em um nú cleo de ex ce lên cia, no Con gres so
Na ci o nal, des tas ques tões, sem que isso sig ni fi que
ex clu ir qual quer ten dên cia par ti dá ria de ter aces so ou 
di re i to a ma ni fes ta ção so bre as ati vi da des de in te li-
gên cia e con tra-in te li gên cia de sen vol vi das pelo Esta -
do bra si le i ro. Por per ti nen te, cabe re cor dar que além
de es ta rem pre sen tes, como mem bros na tos da Co -
mis são, 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, em nos sa pro -
pos ta es ta mos am pli an do o nú me ro de in te gran tes da 
Co mis são, as se gu ran do aos par ti dos po lí ti cos, com
re pre sen tan tes no Con gres so Na ci o nal, que par ti ci-
pem, res pe i ta da a pro por ci o na li da de par ti dá ria, des -
sa ati vi da de de con tro le e fis ca li za ção ex ter nos das
ati vi da des de in te li gên cia.

A pro pos ta de que a aná li se das ma té ri as re la ti vas
à ABIN, e de ma is ór gãos in te gran tes do Sis te ma Bra si-
le i ro de Inte li gên cia – SISBIN, e às ati vi da des de in te li-
gên cia e con tra-in te li gên cia con cen trem-se na CCAI,
com a ex clu são da com pe tên cia de ou tras Co mis sões
per ma nen tes, está em har mo nia com as duas ca rac te-
rís ti cas enun ci a das no pa rá gra fo an te ri or: pro te ção das
in for ma ções que se rão da das a co nhe cer pelo Exe cu-
ti vo e cri a ção de um nú cleo de par la men ta res es pe ci-
a lis tas nes tas ma té ri as que po de rão, as sim, exer cer
com ma i or efi cá cia e efi ciên cia o con tro le ex ter no, as -
se gu ran do que se jam res pe i ta das as nor mas cons ti-
tu ci o na is e le ga is que li mi tam os po de res do Esta do,
em face dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is dos ci -
da dãos.

O ou tro pon to re le van te des te Ca pí tu lo é a atri bu i-
ção à Co mis são de com pe tên cia para re a li zar es tu dos
com vis tas a sub si di ar os tra ba lhos da Co mis são Mis ta
de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção
(CMPOF) e para apre sen tar emen das ao pa re cer pre li-
mi nar do Re la tor-Ge ral do pro je to de lei or ça men tá ria,
re la ti vas às ma té ri as de com pe tên cia da CCAI.

Esta pro pos ta en ten de mos da ma i or re le vân cia
para as se gu rar mos ao Esta do bra si le i ro con di ções de 
de fe sa de seus in te res ses, con tra ações que po nham
em ris co a ca pa ci da de eco nô mi ca e fi nan ce i ra do
Bra sil. Bem como sua in te gri da de ter ri to ri al.

Qu an do re la ta mos o Pla no Na ci o nal de Inte li-
gên cia ti ve mos a opor tu ni da de de aca tar uma su ges-
tão de au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na e do De -
pu ta do Alo i zio Mer ca dan te que de fen dia a in clu são
en tre as di re tri zes das ações de in te li gên cia e con-
tra-in te li gên cia a pro du ção e di fu são de co nhe ci men-
tos des ti na dos a sal va guar dar a se gu ran ça da so ci e-
da de e do Esta do bra si le i ro, em es pe ci al os re la ti vos
a as pec tos de de pen dên cia eco nô mi ca e fi nan ce i ra,
ao pa pel de des ta que do Bra sil na Amé ri ca do Sul e
da de fe sa da in te gri da de ter ri to ri al bra si le i ra.

Ora, es sas ações exi gem a exis tên cia de re cur-
sos para a sua re a li za ção. Em sen do a CCAI o ór gão,
no Po der Le gis la ti vo, com me lhor co nhe ci men to das
ne ces si da des or ça men tá ri as para se cum pri rem as
ta re fas atri bu í das ao ór gãos in te gran tes do SISBIN, é
ra zoá vel que a ela seja con fe ri da com pe tên cia para
ana li sar, sub si di a ri a men te, a pro pos ta or ça men tá ria e 
para apre sen tar emen das ao or ça men to des ti na do às 
ati vi da des de in te li gên cia.

O Ca pí tu lo IV tra ta dos Re la tó ri os re la ti vos às
ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re-
la tas.

Pre vi mos em nos so Pro je to de Re so lu ção dois
ti pos de re la tó ri os.

O pri me i ro é um re la tó rio se mes tral, de res pon-
sa bi li da de da CCAI, por meio do qual a Co mis são
dará pu bli ci da de a in for ma ções des clas si fi ca das, re -
la ti vas à na tu re za, ex ten são e re cur sos das ati vi da-
des de in te li gên cia.

O se gun do re la tó rio pre vis to na pro po si ção,
tam bém se mes tral, é de res pon sa bi li da de do Po der
Exe cu ti vo e terá ca rá ter si gi lo so.

É com base nas in for ma ções con ti das nes te re -
la tó rio, em es pe ci al nas in for ma ções re la ti vas aos
pro ces sos uti li za dos para a re a li za ção das ati vi da des
de in te li gên cia e aos re cur sos alo ca dos e exe cu ta dos
nes sas ati vi da des, que a Co mis são irá po der exer cer,
de for ma efe ti va, a sua com pe tên cia de con tro le ex -
ter no.

Deve ser des ta ca do que, em to dos os pa í ses
que pos su em sis te mas de con tro le, pelo Po der Le gis-
la ti vo, da exe cu ção de ati vi da des de in te li gên cia, é
por meio de da dos re la ti vos aos pro ces sos e aos gas -
tos or ça men tá ri os que esse con tro le se tor na pos sí vel
e exe qüí vel.
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O Ca pí tu lo V tra ta das re gras de se gu ran ça no
ma nu se io e tra to das in for ma ções si gi lo sas, das re-
gras re la ti vas aos pe di dos de in for ma ção en ca mi nha-
dos à CCAI, por qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, das re gras re la ti vas à di vul ga-
ção pú bli ca de in for ma ções de pos se da CCAI, quan -
do de in te res se da so ci e da de, e dos pro ce di men tos
re la ti vos aos fa tos ilí ci tos, apu ra dos pela CCAI no
exer cí cio de suas com pe tên ci as.

Ao es ta be le cer mos es sas re gras bus ca mos
equi li brar o in te res se pú bli co e a ne ces si da de de si -
gi lo de in for ma ções que guar dam ín ti ma re la ção
com a de fe sa do Esta do bra si le i ro e da so ci e da de.

Em to das as nor mas pro pos tas, des de as
que tra tam da se gu ran ça no ma nu se io das in for-
ma ções si gi lo sas até as que de fi nem os pro ce di-
men tos a se rem ado ta dos em face da iden ti fi ca-
ção da prá ti ca de fa tos ilí ci tos, na exe cu ção de ati -
vi da des de in te li gên cia, essa bus ca de equi lí brio
foi uma pre o cu pa ção cons tan te, com vis tas a ga-
ran tir que a Co mis são pu des se agir com efe ti vi da-
de na de fe sa dos di re i tos e ga ran ti as fun da men ta-
is, as se gu ra dos pela Cons ti tu i ção aos ci da dãos
bra si le i ros sem, no en tan to, se co lo car em ris co a
se gu ran ça do Esta do, em ra zão de fal ta de res-
pon sa bi li da de no tra to de as sun tos que são, de
for ma mar can te, ex tre ma men te sen sí ve is.

Por fim, o Ca pí tu lo VI tem por ob je ti vo fi xar a
ne ces si da de de al te ra ção dos Re gi men tos Inter nos
da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral às
dis po si ções des ta Re so lu ção, pro mo ven do-se as
ade qua ções ne ces sá ri as no cam po te má ti co de
suas Co mis sões Per ma nen tes, em fun ção das com -
pe tên ci as atri bu í das à CCAI.

Acre di ta mos que, pela le i tu ra aten ta de to dos
os dis po si ti vos que com põem este Pro je to de Re so-
lu ção, será pos sí vel aos meus ilus tres Pa res per ce-
ber que a nos sa pro pos ta traz, como pon to prin ci pal
de sua con cep ção, a ten ta ti va de aper fe i ço a men to
do Esta do De mo crá ti co de Di re i to – prin cí pio fun da-
men tal de nos sa Car ta Mag na – por meio do es ta-
be le ci men to de re gras e obri ga ções a se rem cum-
pri das, pelo Po der Pú bli co, no exer cí cio das ati vi da-
des de in te li gên cia e con tra-in te li gên cia, prer ro ga ti va
es ta tal im pres cin dí vel para a de fe sa dos in te res ses
do Esta do bra si le i ro em um mun do glo ba li za do, e da 
cri a ção de ins tru men tos que as se gu rem a de fe sa do 
ci da dão con tra atos in cons ti tu ci o na is ou ar bi trá ri os,
de cor ren tes do uso in de vi do des sa prer ro ga ti va es-

ta tal. Por isso, es pe ra mos con tar com o apo io ne-
ces sá rio para a apro va ção des ta pro po si ção.

Sala da Co mis são, (...) de 2001. – De pu ta do
Luiz Car los Ha uly (PSDB – PR).

O SR. PRESIDENTE (Se na dor Jef fer son Pé res)
– Mu i to obri ga do a to dos. Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 16h5min.)

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DA
 ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA

(CCAI)

ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2002

Ata Cir cuns tan ci a da da 2º Re u nião, re a li za da
em 16 de abril de 2002, ter ça-fe i ra, às 15h, no Ple ná-
rio nº 3 do Ane xo li da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti-
na da a ou vir o Ge ne ral Alber to Men des Car do so, Mi -
nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, con vi da do, nos ter mos
do Re que ri men to RAI nº 1, de 2002, de au to ria do De -
pu ta do João Pa u lo, Lí der da Mi no ria na Câ ma ra dos
De pu ta dos, apro va do na 1a Re u nião da Co mis são,
re a li za da em 2 de abril de 2002, a pres tar es cla re ci-
men tos so bre acon te ci men tos re cen tes no ti ci a dos
pela im pren sa, en vol ven do a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia – ABIN.

ESTIVERAM PRESENTES OS SRS.
PARLAMENTARES:

DEPUTADO ALDO REBELO (Blo-
co/PCdoB-SP) – Pre si den te

Pre si den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos.

SENADOR JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT
– AM) – 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.

DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY (PSDB –
PR) – 

Vice-Lí der do PSDB na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, re pre sen tan do o Lí der da Ma i o ria, De pu ta do
Ju tahy Jú ni or.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT –
SP) – Lí der da Mi no ria no Se na do Fe de ral.

DEPUTADO JOÃO PAULO (PT – SP) – Lí der
da Mi no ria na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Par ti ci pa ram, tam bém, da re u nião os De pu ta dos
João Mag no (PT – MG) e Jair Bol so na ro (PPB – RJ).
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O SR. PRESIDENTE (De pu ta do Aldo Re be lo)  –
Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a 2a Re -
u nião da Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des
de Inte li gên cia, que tem por fi na li da de ou vir o Exmº
Sr. Ge ne ral Alber to Car do so, Mi nis tro-Che fe do Ga bi-
ne te de Se gu ran ça Insti tu ci o nal da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, con vi da do, nos ter mos de re que ri men to
apro va do em nos sa úl ti ma re u nião, a pres tar es cla re-
ci men tos so bre acon te ci men tos re cen tes no ti ci a dos
pela im pren sa, en vol ven do a Agên cia Bra si le i ra de
Inte li gên cia  – ABIN.

Des de já agra de ce mos a pre sen ça do Ge ne ral
Alber to Car do so.

Antes de pas sar mos ao ob je ti vo des ta Re u nião,
a Pre si dên cia in for ma que re ce beu, do Se na dor José
Edu ar do Du tra, o pro ces sa do do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 241, de 2000, de au to ria do Se na dor
Edu ar do Su plicy e ou tros Se na do res, que “re gu la-

men ta o con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia
pre vis to no art. 6º da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro
de 1999, que ins ti tui o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên-
cia, cria a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia  –  ABIN e 
dá ou tras pro vi dên ci as”.

5. Exª ha via pe di do vis ta do pro ces so na 2a Re -
u nião des ta Co mis são, re a li za da em 7 no vem bro de
2001, de vol ven do-o sem ma ni fes ta ção.

A ma té ria será re me ti da à Se cre ta ria-Ge ral da
Mesa do Se na do, com des ti no a sua Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, em cum pri-
men to ao des pa cho pro fe ri do pela Pre si dên cia do Se -
na do Fe de ral, em sua Ses são Ordi ná ria de 22 de no -
vem bro de 2000.

Pas so a ler o ex pe di en te re ce bi do do Exmº Sr.
Ge ne ral Alber to Car do so, em res pos ta ao nos so con-
vi te:
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O SR. PRESIDENTE (De pu ta do Aldo Re be lo) –
Srs. Se na do res e Srs. De pu ta dos, a Co mis são re ce-
beu das mãos do Sr. Mi nis tro, Ge ne ral Alber to Car do-
so, do cu men tos, em en ve lo pe la cra do, que con têm in -
for ma ções de ca rá ter re ser va do, que dis tri bu i re mos
aos Srs. Con gres sis tas in te gran tes des ta Co mis são.

Ao fi nal da re u nião, eu, que não te nho nem na
Co mis são nem na mi nha casa me ca nis mos para pro -
te ger do cu men tos re ser va dos, de vol ve rei os do cu-
men tos ao Ge ne ral, e os Srs. Con gres sis tas in te gran-
tes des ta Co mis são que por ven tu ra de se jem per ma-
ne cer com eles as si na rão o ter mo de res pon sa bi li da-
de que man dei pre pa rar na Co mis são.

É con ve ni en te lem brar que o Có di go de Éti ca e
De co ro Par la men tar do Se na do, ins ti tu í do pela Re so-
lu ção nº 20, de 1993, de ter mi na em seu art. 10, IV,
ver bis:

“Art. 10. Con si de ra-se in cur so na san ção de per -
da tem po rá ria do exer cí cio do man da to, quan do não
for apli cá vel pe na li da de mais gra ve, o Se na dor que:

IV – re ve lar in for ma ções e do cu men tos ofi ci a is
de ca rá ter re ser va do, de que te nha tido co nhe ci men to
de for ma re gi men tal;”

Da mes ma for ma, o Có di go de Éti ca e De co ro
Par la men tar da Câ ma ra dos De pu ta dos, em sua Re -
so lu ção nº 25, de 2001, as sim dis põe:

“Art. 5º Aten tam, ain da, con tra o de co-
ro par la men tar as se guin tes con du tas, pu ní-
ve is na for ma des te Có di go:

VI – re ve lar in for ma ções de do cu men-
tos ofi ci a is de ca rá ter re ser va do, de que te -
nha tido co nhe ci do na for ma re gi men tal,”

Evi den te men te, a le i tu ra des ses dois dis po si ti vos
é para que te nha mos o ne ces sá rio cu i da do. Como, or -
di na ri a men te, as nos sas opi niões e dis cus sões são de 
ca rá ter pú bli co, po de mos não ter a ca u te la su fi ci en te
so bre in for ma ções re ser va das, como é o caso das re -
la ci o na das com as ati vi da des de in te li gên cia.

Antes de con ce der a pa la vra ao nos so con vi da-
do, con sul to os Mem bros da Co mis são so bre o ca rá-
ter des ta re u nião: si gi lo so ou pú bli co.

A con sul ta des ta Pre si dên cia vem ao en con tro
da tra di ção dos nos sos tra ba lhos. Na úl ti ma vez em
que o Ge ne ral Alber to Car do so com pa re ceu a esta
Co mis são, em 30 de no vem bro de 2000, a re u nião
teve ca rá ter si gi lo so, por pro pos ta do De pu ta do Aé cio
Ne ves, en tão Lí der da Ma i o ria, hoje Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, que foi apro va da pela Co-
mis são.

Pas sa rei a co lher o po si ci o na men to dos Srs.
Mem bros da Co mis são a res pe i to des sa con sul ta, ex -
ter nan do na tu ral men te, por de ver de ofí cio, a mi nha
opi nião no sen ti do de que fa ça mos a re u nião em ca rá-

ter re ser va do, por que não con si go con ce ber dis cus-
são so bre ati vi da de de in te li gên cia que não te nha
esse ca rá ter.

Os Srs. De pu ta dos e Srs. Se na do res que con -
cor dam que a re u nião te nha o ca rá ter re ser va do que i-
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
A re u nião será em ca rá ter re ser va do.
O De pu ta do Luiz Car los Ha uly pode per ma ne-

cer. S. Exª jus ti fi cou e de fen deu tam bém, na úl ti ma re -
u nião, a tese da re u nião re ser va da.

Des sa for ma, so li ci to gen til men te a to dos os
fun ci o ná ri os, in clu si ve os do som, con vi da dos e jor na-
lis tas que se re ti rem, per ma ne cen do ape nas no re cin-
to o con vi da do, o Mi nis tro Alber to Car do so, a Drª Ma -
ri sa Del’Isola e Di niz, Di re to ra-Ge ral da Agên cia Bra -
si le i ra de Inte li gên cia, e os Mem bros da Co mis são,
por ra zões ób vi as.

Dra Ma ri sa Del’Isola e Di niz, por fa vor, seja
bem-vin da.

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY (Blo-
co/PT-SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (De pu ta do Aldo Re be lo) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, com a pa la vra V. Exª.

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY (Blo-
co/PT-SP) – Sr. Pre si den te, ape nas pre ci so in for mar
que, sen do Lí der da Opo si ção no Se na do e mem bro
ti tu lar des ta Co mis são, sou o ter ce i ro ins cri to na ar -
güi ção do Mi nis tro Sér gio Ama ral, que está de pon do
pre sen te men te no Ple ná rio do Se na do, e tal vez pre ci-
se me au sen tar, do que se rei avi sa do quan do che gar
o meu mo men to. Por tan to, que ro pe dir a com pre en-
são tam bém do Ge ne ral Alber to Car do so, se ti ver de
me au sen tar du ran te a re u nião de tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (De pu ta do Aldo Re be lo) –
Per fe i ta men te, Se na dor Su plicy.

Devo di zer que tive a hon ra de re ce ber o Ge ne-
ral Alber to Car do so na Sala da Pre si dên cia da Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Con -
ver sa mos um pou co so bre a ex pec ta ti va das ati vi da-
des des ta Co mis são e do nos so in te res se em for mu-
lar uma agen da de tra ba lho e de dis cus sões. Isso por -
que não há, no âm bi to des ta Co mis são, ape nas pen -
dên ci as le gis la ti vas: o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
ori un do da Men sa gem do Po der Exe cu ti vo re fe ren te à 
pro pos ta de Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên cia e o Pro -
je to de Re so lu ção que re gu la men ta os tra ba lhos des -
ta Co mis são, de ini ci a ti va do De pu ta do Luiz Car los
Ha uly. Há, ain da, o de ba te so bre a cons ti tu i ção do
Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia.

Tam bém pen so que de ve ría mos tor nar as nos -
sas re u niões re gu la res, para exer ci tar mos a nos sa
ati vi da de den tro da es fe ra de au to no mia tan to des ta
Co mis são Mis ta de Con tro le quan to da Agên cia Bra -
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si le i ra de Inte li gên cia, para que es ses dois ór gãos
pos sam cum prir as suas fun ções.

Dito isso, pas so a pa la vra ao Ge ne ral Alber to
Car do so, para, pelo tem po ini ci al de vin te mi nu tos,
pror ro gá ve is, fa zer a sua ex po si ção. Em se gui da, ou -
vi re mos as in ter ven ções dos Srs. Se na do res e Srs.
De pu ta dos.

(A re u nião tor na-se se cre ta às
l5h30min e vol ta a ser pú bli ca às 18h.)

O SR. PRESIDENTE (De pu ta do Aldo Re be lo) –
Está en cer ra da a re u nião.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº     , DE 2000-CN
(Do Sr. Luiz Car los Ha uly)

Dis põe so bre as fi na li da des, com po-
si ção e fun ci o na men to da Co mis são Mis -
ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li-
gên cia (CCAI), ór gão de con tro le e fis ca li-
za ção ex ter nos da ati vi da de de in te li gên-
cia, pre vis to no art. 6º, da Lei nº 9.883, de
7 de de zem bro de 1999, e es ta be le ce ou -
tras nor mas re la ti vas à sua atu a ção.

CAPÍTULO I 
Das Fi na li da des e Obje ti vo da Co mis são Mis ta

de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia

Art. 1º Esta Re so lu ção é par te in te gran te do Re -
gi men to Co mum do Con gres so Na ci o nal e dis põe so -
bre a Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de
Inte li gên cia (CCAI), ór gão de con tro le e fis ca li za ção
ex ter nos da ati vi da de de in te li gên cia, pre vis to no art.
6º, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999.

Se ção I
Das Fi na li da des da CCAI

Art. 2º São fi na li da des da CCAI:

I – con tro lar e fis ca li zar as ati vi da des de in te li-
gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas, de sen vol vi-
das no País, com a fi na li da de de for ne cer sub sí di os
ao Pre si den te da Re pú bli ca nos as sun tos de in te-
res se na ci o nal;

II – ana li sar, emi tir pa re cer e apre sen tar su ges-
tões so bre os pro gra mas de in te li gên cia e ou tros re -
la ci o na dos à ati vi da de de in te li gên cia do Go ver no
bra si le i ro, pre vis tos na Po lí ti ca Na ci o nal de Inte li gên-
cia;

III – ela bo rar es tu dos per ma nen tes so bre os
pro gra mas e as ati vi da des de in te li gên cia;

IV – ma ni fes tar-se so bre os ajus tes es pe cí fi cos
e con vê ni os, a que se re fe re o art. 2º, § 2º, da Lei nº
9.883, de 7 de de zem bro de 1999;

V – sub me ter à de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal pro pos tas re la ti vas á le gis la ção so bre as ati vi-
da des de in te li gên cia e di vul ga ção de in for ma ções
si gi lo sas;

VI – sub me ter à de li be ra ção do Con gres so Na -
ci o nal re la tó ri os re fe ren tes às ati vi da des de con tro le
e fis ca li za ção das ati vi da des e pro gra mas re la ti vos à 
ati vi da de de in te li gên cia, de sua com pe tên cia; e

VII – re ce ber e apu rar de nún ci as so bre vi o la-
ções a di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is pra ti ca das

por ór gãos pú bli cos, em ra zão de re a li za ção de ati vi-
da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas,
apre sen ta das por qual quer ci da dão, par ti do po lí ti co,
as so ci a ção ou sin di ca to.

Art. 3º De modo a as se gu rar as con di ções ne-
ces sá ri as para que a CCAI pos sa cum prir com suas
atri bu i ções, o Mi nis tro de Esta do ou ti tu lar de ór gão li -
ga do di re ta men te à Pre si dên cia da Re pú bli ca ao qual
es te ja su bor di na do o ór gão cen tral do Sis te ma Bra si-
le i ro de Inte li gên cia, quan do re que ri do pela Co mis são,
de ve rá pres tar, no pra zo es ta be le ci do no tex to Cons ti-
tu ci o nal, as in for ma ções so li ci ta das, re la ti vas à atu a-
ção de to dos os ór gãos que re a li zem ações re la ci o na-
das com as ati vi da des de in te li gên cia e con tra-in te li-
gên cia e cor re la tas, ob ser van do-se as nor mas re la ti-
vas ao ma nu se io das in for ma ções clas si fi ca das e à
de fe sa da se gu ran ça e in te res ses na ci o na is.

§ 1º A re cu sa in jus ti fi ca da de pres ta ção das in -
for ma ções re que ri das, no pra zo le gal, pela au to ri da-
de ci ta da no ca put des te ar ti go, im pli ca prá ti ca de
cri me de res pon sa bi li da de.

§ 2º Não será con si de ra da jus ti fi ca ti va para a
não pres ta ção da in for ma ção, no pra zo le gal, a ale -
ga ção de clas si fi ca ção si gi lo sa da in for ma ção ou de
que seu si gi lo seja im pres cin dí vel à se gu ran ça da
so ci e da de e do Esta do.

Se ção II 
Do Obje ti vo

Art 4º A ati vi da de da CCAI tem, por prin ci pal ob -
je ti vo, en tre ou tros a se rem de fi ni dos nes ta Re so lu-
ção, o con tro le ex ter no das ati vi da des de in te li gên cia
e con tra-in te li gên cia e de ou tras re la ci o na das com a
área de in te li gên cia, de sen vol vi das no Bra sil, a fim de
as se gu rar que tais ati vi da des se jam re a li za das em
con for mi da de com a Cons ti tu i ção Fe de ral e com as
nor mas cons tan tes do or de na men to ju rí di co na ci o nal.

CAPÍTULO II 
Da Com po si ção e das Re gras Sub si diá ri as a Se -
rem Apli ca das aos Tra ba lhos da Co mis são Mis ta

de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia

Se ção I 
Da Com po si ção

Art. 5º A CCAI será com pos ta:
I – pe los Pre si den tes da Co mis são de Re la ções

Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta-
dos e do Se na do Fe de ral;

II – pe los 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; e
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III – por mais sete Par la men ta res, 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-
pem do Con gres so Na ci o nal.

1º A Pre si dên cia da Co mis são será exer ci da, al -
ter na da men te, pelo pe río do de um ano, pelo Pre si-
den te da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe -
de ral.

§ 2º Na de ter mi na ção do nú me ro de va gas por
par ti do po lí ti co, para fins de apli ca ção do dis pos to no
in ci so III, será con si de ra da, de for ma con jun ta, a re -
pre sen ta ção dos par ti dos po lí ti cos em am bas as Ca -
sas do Con gres so Na ci o nal.

§ 3º Os sete Par la men ta res, pre vis tos no in ci so
III, se rão in di ca dos pe los Par ti dos Po lí ti cos aos qua is
cou ber a vaga, para um pe río do de dois anos, com di -
re i to a uma úni ca re con du ção, caso a vaga per ma ne-
ça com o Par ti do Po lí ti co para o pró xi mo pe río do de
dois anos.

Se ção II
Das Re gras Sub si diá ri as Apli cá ve is

aos Tra ba lhos

Art. 6º Apli cam-se aos tra ba lhos da CCAI, sub -
si di a ri a men te, no que cou ber, as re gras pre vis tas no 
Re gi men to Co mum do Con gres so Na ci o nal, re la ti-
vas ao fun ci o na men to das Co mis sões Mis tas Per-
ma nen tes do Con gres so Na ci o nal.

§ 1º No caso de ser sus ci ta do um con fli to en tre
as re gras ge ra is, pre vis tas no Re gi men to Co mum do 
Con gres so Na ci o nal, e uma nor ma es pe cí fi ca da
CCAI, pre vis ta nes ta Re so lu ção, de ci di rá o con fli to
sus ci ta do o Pre si den te da CCAI, dan do pre va lên cia,
na de ci são, à in ter pre ta ção que as se gu re má xi ma
efe ti vi da de à nor ma es pe cí fi ca.

§ 2º Da de ci são do Pre si den te ca be rá re cur so
ao Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, por qual quer
dos mem bros da CCAI, no pra zo de cin co ses sões
or di ná ri as.

§ 3º Inter pos to o re cur so a que se re fe re o pa -
rá gra fo an te ri or, an tes dele ser in clu í do na pa u ta da
Ordem do Dia do Con gres so Na ci o nal, de ve rá o
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal en ca mi nhar con -
sul ta à Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça do Se na-
do Fe de ral, para que esta Co mis são se ma ni fes te
pre vi a men te so bre a ma té ria.

§ 4º Inclu í do em pa u ta, o re cur so será dis cu ti-
do e vo ta do em tur no úni co.

CAPÍTULO III
Das ma té ri as a se rem apre ci a das pela Co mis são

Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de 
Inte li gên cia e dos pro ce di men tos

a se rem ado ta dos pela CCAI

Seção I
Das ma té ri as a se rem apre ci a das pela CCAI

Art. 7º Se rão sub me ti das a pa re cer da CCAI to -
das as pro po si ções que ver sem so bre:

I – a Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia e de ma is
ór gãos e en ti da des fe de ra is que in te gram o Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia, in clu si ve as re la ti vas à cri a-
ção, or ga ni za ção ou re or ga ni za ção des ses ór gãos e
en ti da des; e

II – as ati vi da des de in te li gên cia e con tra-in te li-
gên cia e ou tras ati vi da des cor re la tas, de sen vol vi das
com a fi na li da de de for ne cer sub sí di os ao Pre si den te
da Re pú bli ca nos as sun tos de in te res se na ci o nal e a
ne u tra li zar a in te li gên cia ad ver sa.

§ 1º A com pe tên cia da CCAI em re la ção ás ma -
té ri as pre vis tas nos in ci sos I e II, ao ca put des te ar ti-
go, afas ta a com pe tên cia das de ma is Co mis sões Per-
ma nen tes da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe -
de ral e do Con gres so Na ci o nal.

§ 2º Se uma pro po si ção, que ver se so bre as ma -
té ri as enu me ra das nos in ci sos I e II, ao ca put des te
ar ti go, for en ca mi nha da à apre ci a ção de ou tra Co mis-
são Per ma nen te 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 ca be rá ao
Pre si den te da CCAI re que rer ao Pre si den te da Casa
res pec ti va ou do Con gres so Na ci o nal que re dis tri bua
a pro po si ção, en ca mi nhan do-a ex clu si va men te à
CCAI.

Seção II
Dos pro ce di men tos da CCAI com re la ção à ma té-
ria or ça men tá ria re la ti va às ati vi da des de in te li-

gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas

Art. 8º Cabe, ain da, à CCAI:
I – ana li sar a par te da pro pos ta or ça men tá ria e

da exe cu ção or ça men tá ria dos ór gãos da ad mi nis tra-
ção di re ta ou in di re ta e as pro pos tas de cré di tos adi ci-
o na is, des ti na dos ao cus te io de ati vi da des de in te li-
gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas, ou ao in ves-
ti men to em pro gra mas de in te li gên cia, con tra-in te li-
gên cia ou cor re la tos, em es pe ci al dos ór gãos ci vis e
mi li ta res que in te gram o Sis te ma Bra si le i ro de Inte li-
gên cia, en ca mi nhan do o re sul ta do de sua aná li se à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e
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Fis ca li za ção (CMPOF), como sub sí di os para os tra -
ba lhos des sa Co mis são Mis ta; e

II – a CCAI po de rá apre sen tar emen das ao pa -
re cer pre li mi nar do Re la tor-Ge ral do pro je to de lei or -
ça men tá ria anu al, re la ti vas às ma té ri as cons tan tes
dos in ci sos I a III, ao ca put do art. 7º.

CAPÍTULO IV
Dos re la tó ri os re la ti vos às ati vi da des de in te li-

gên cia, con tra -in te li gên cia e cor re la tas

Seção I
Dos re la tó ri os de com pe tên cia da CCAI

Art. 9º A CCAI fará re la tó ri os se mes tra is ao Con -
gres so Na ci o nal so bre a na tu re za e ex ten são das ati -
vi da des de in te li gên cia, con tra -in te li gên cia e cor re la-
tas, de sen vol vi das no Bra sil e a quan ti da de glo bal de
re cur sos alo ca dos e uti li za dos na exe cu ção de ati vi-
da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la-
tas, des ta can do, ain da, pon tos que se jam de in te res-
se ou re la ci o nem-se com ma té ri as de com pe tên cia
de qual quer ou tra Co mis são ou Co mis sões Per ma-
nen tes 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.

Pa rá gra fo úni co. Ao ela bo rar esse re la tó rio, a
CCAI de ve rá obe de cer as nor mas es ta be le ci das nos
§§ 1º e 2º, do art. 11, des ta Re so lu ção. com vis tas à
se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do e à pro te ção
dos in te res ses e da se gu ran ça na ci o na is.

Seção II
Dos re la tó ri os a se rem en ca mi nha dos

pelo Po der Exe cu ti vo à CCAI.

Art. 10. O Di re tor da Agên cia Bra si le i ra de Inte li-
gên cia en ca mi nha rá, ao fi nal do pri me i ro se mes tre,
um re la tó rio par ci al, e, ao fi nal do ano, um re la tó rio
ge ral, con so li da do, das ati vi da des de in te li gên cia,
con tra-in te li gên cia e cor re la tas, de sen vol vi das por to -
dos os ór gãos do Sis te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia.

Pa rá gra fo úni co. Os re la tó ri os a que se re fe re o
ca put se rão clas si fi ca dos como se cre tos, de ven do no
seu tra to e ma nu se io se rem obe de ci das as nor mas
le ga is e re gi men ta is re la ti vas a esta clas si fi ca ção si gi-
lo sa.

Art. 11. Os re la tó ri os par ci al e ge ral a que se re -
fe re o ar ti go an te ri or, de ve rão con ter, no mí ni mo, as
se guin tes in for ma ções:

I – enu me ra ção de to dos os ór gãos, fe de ra is,
es ta du a is ou mu ni ci pa is, en vol vi dos nas ati vi da des
de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas, de -
sen vol vi das no Bra sil;

II – enu me ra ção de to dos os ór gãos de in te li-
gên cia ou con tra-in te li gên cia es tran ge i ros que te-
nham atu a do em co o pe ra ção ou que te nham pres ta-
do qual quer tipo de as ses so ria ou in for ma ção ao Sis -
te ma Bra si le i ro de Inte li gên cia;

III – iden ti fi ca ção dos pro ces sos uti li za dos para
a re a li za ção das ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in-
te li gên cia ou cor re la tas; e

IV – des cri ção por me no ri za da das ver bas alo ca-
das e dos gas tos efe tu a dos, por ór gãos, na re a li za ção
das ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou
cor re la tas.

§ 1º O re la tó rio a ser ela bo ra do pela CCAI para
ser apre sen ta do ao Con gres so Na ci o nal, que será
os ten si vo, será ela bo ra do com base nas in for ma ções
cons tan tes dos re la tó ri os par ci al e ge ral en ca mi nha-
dos pelo Po der Exe cu ti vo, dele não po den do cons tar,
sob ne nhu ma hi pó te se:

I – in for ma ções que a cri té rio da CCAI po nham
em ris co os in te res ses e a se gu ran ça na ci o na is e da
so ci e da de e do Esta do ou que, nos ter mos do art. 5º
X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, vi o lem a in ti mi da de, a vida 
pri va da, a hon ra e a ima gem das pes so as, sal vo haja
ex pres sa au to ri za ção das pes so as por elas atin gi das
para a sua di vul ga ção;

II – no mes de in di ví du os en ga ja dos nas ati vi da-
des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas;

III – mé to dos de in te li gên cia em pre ga dos ou as
fon tes de in for ma ção em que tais re la tó ri os es tão ba -
se a dos; e

IV – o mon tan te de re cur sos alo ca dos e uti li za-
dos, es pe ci fi ca men te, em cada ati vi da de de in te li gên-
cia, con tra-in te li gên cia ou cor re la tas.

§ 2º A des clas si fi ca ção das in for ma ções cons -
tan tes dos re la tó ri os par ci al e ge ral, en ca mi nha dos
pelo Po der Exe cu ti vo, para que in te grem o re la tó rio
se mes tral da CCAI para o Con gres so Na ci o nal, obe -
de ce rá as re gras pre vis tas nos arts. 20 a 29, des ta
Re so lu ção.

CAPÍTULO V
Dos pro ce di men tos es pe cí fi cos da CCAI

Seção I
Das re gras de se gu ran ça no ma nu se io e tra to

das in for ma ções si gi lo sas

Art. 12. Ne nhum Par la men tar que in te gre a Co -
mis são, ou fun ci o ná rio per ma nen te da CCAI, ou qual -
quer ou tra pes soa en ga ja da por con tra to, ou ou tro
meio, para re a li zar ser vi ços para, ou a pe di do da
CCAI, po de rá ter aces so a qual quer in for ma ção clas -
si fi ca da pela Co mis são, a me nos que te nha:
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I – con cor da do, por es cri to, es tar obri ga do ao
cum pri men to das nor mas le ga is e re gi men ta is re la ti-
vas ao ma nu se io e tra to de in for ma ções si gi lo sas; e

II – re ce bi do cre den ci al de se gu ran ça em ní vel
com pa tí vel com a na tu re za si gi lo sa das in for ma ções
a que terá aces so, obe de ci das, para o cre den ci a men-
to, as nor mas le ga is que re gem a ma té ria.

§ 1º A con ces são de cre den ci al de se gu ran ça,
pre vis ta no in ci so II, é de com pe tên cia do Pre si den te da
Mesa do Con gres so Na ci o nal, de ven do ser pre ce di da de 
con sul tas e pa re ce res emi ti dos pe los ór gãos com pe ten-
tes do Po der Le gis la ti vo e do Po der Exe cu ti vo.

§ 2º A com pe tên cia pre vis ta no pa rá gra fo an te-
ri or po de rá ser de le ga da pelo Pre si den te da Mesa
do Con gres so Na ci o nal ao Pre si den te da CCAI, o
qual, ao ser ele i to, é con si de ra do como, au to ma ti ca-
men te, cre den ci a do, no mais alto ní vel de se gu ran-
ça, ca ben do-lhe, ape nas, cum prir o dis pos to no in ci-
so 1, ao ca put des te ar ti go.

§ 3º Será aber to, na CCAI, um li vro des ti na do
à co le ta da as si na tu ra de ade são ao ter mo de res -
pon sa bi li da de, pre vis to no in ci so 1, ao ca put des te
ar ti go, o qual de ve rá ser as si na do quan do da con-
ces são da cre den ci al.

Art. 13. A CCAI po de rá es ta be le cer re gras re la-
ti vas à li be ra ção, para o co nhe ci men to pú bli co, de
in for ma ções re la ti vas às ati vi da des de in te li gên cia.
con tra-in te li gên cia ou cor re la tas, de ven do sub me ter
as re gras que es ta be le cer, sob a for ma de pro je to
de re so lu ção, de ini ci a ti va pri va ti va da CCAI, ao Ple -
ná rio do Con gres so Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. O pro je to de re so lu ção obe de-
ce rá, na sua tra mi ta ção, as re gras do pro ces so le-
gis la ti vo re la ti vas aos pro je tos des sa na tu re za.

Art. 14. A re so lu ção re la ti va à li be ra ção de in -
for ma ções de pos se da CCAI obe de ce rá às se guin-
tes nor mas:

I – é ve da da a pre vi são de li be ra ção, ao co-
nhe ci men to pú bli co. de in for ma ções que, nos ter mos
do ad. 50, X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, vi o lem a in ti-
mi da de, a vida pri va da, a hon ra e a ima gem das
pes so as, sal vo haja ex pres sa au to ri za ção das pes -
so as por elas atin gi das para a sua di vul ga ção;

II – a li be ra ção de in for ma ções far-se-á nos ter -
mos e li mi tes de fi ni dos em lei;

III – a li be ra ção de qual quer in for ma ção que es -
te ja de pos se da CCAI só po de rá ser fe i ta, após a
apro va ção pela ma i o ria ab so lu ta de seus mem bros.

Seção II 
Das re gras re la ti vas aos pe di dos de 
in for ma ção en ca mi nha dos a CCAI 

por 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

Art. 15. Qu al 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 po de rá en ca mi nhar à CCAI pe di do
de in for ma ções so bre ma té ria ou as sun to de sua
com pe tên cia.

Art. 16. No pe di do en ca mi nha do, o Par la men tar
ou a Co mis são de ve rão:

I – de mons trar o in te res se es pe cí fi co re la ti vo ao
co nhe ci men to da ma té ria ob je to do pe di do de in for-
ma ções;

II – ex pli ci tar o uso que dará às in for ma ções ob -
ti da; e

III – as si nar ter mo de com pro mis so re la ti vo à
obe diên cia das nor mas le ga is re fe ren tes ao tra to e ma -
nu se io das in for ma ções si gi lo sas a que ti ver aces so.

Art. 17. Re ce bi do o pe di do de in for ma ções en -
ca mi nha do por Par la men tar ou Co mis são, a CCAI
sub me te rá o pe di do à dis cus são e vo ta ção, em tur no
úni co, den tro do pra zo de qua ren ta e cin co dias úte is,
con ta dos do re ce bi men to.

§ 1º De cor ri do o pra zo de qua ren ta e cin co dias
úte is, se o Pre si den te da CCAI não in clu ir o pe di do na
Ordem do Dia da Co mis são, ele será au to ma ti ca men-
te in clu í do na pa u ta da ses são se guin te da Co mis são,
so bres tan do se a apre ci a ção, pela Co mis são, de toda
e qual quer ou tra ma té ria.

§ 2º Da de ci são da Co mis são que ne gar pro vi-
men to ao pe di do de in for ma ções ca be rá re cur so ao
Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal, no pra zo de dez
dias úte is, con ta dos da data da ses são em que foi ne -
ga do pro vi men to ao pe di do.

Art. 18. Con ce di da a in for ma ção so li ci ta da, a
sua uti li za ção, pelo Par la men tar que a de ti ver, ou que
a ela ti ver aces so, de for ma di ver sa da que foi es pe ci-
fi ca da no pe di do de in for ma ções ou em de sa cor do
com as nor mas le ga is que re gem o ma nu se io no tra to
das in for ma ções si gi lo sas, ca rac te ri za rá ato in com-
pa tí vel com o de co ro par la men tar, es tan do o res pon-
sá vel su je i to á per da de man da to, nos ter mos do art.
55, II, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sem pre ju í zo da san -
ção pe nal ca bí vel.

Art. 19. Na mes ma hi pó te se pre vis ta no art 18,
des ta Re so lu ção, in cor re rá o mem bro da CCAI que
di vul gar in for ma ção si gi lo sa de pos se da Co mis são,
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em de sa cor do com as nor mas pre vis tas nes ta Re so-
lu ção.

§ 1º No caso de a li be ra ção ile gal se dar por ato
de ser vi dor de car re i ra, este per de rá o car go, obe de-
ci das as nor mas pre vis tas no ad. 41, § 1º, II, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, ain da que não seja es tá vel, sem pre -
ju í zo da san ção pe nal ca bí vel.

§ 2º Se a li be ra ção se der por ato de qual quer
ou tra pes soa en ga ja da por con tra to, ou ou tro meio,
para re a li zar ser vi ços para, ou a pe di do da Co mis são,
será ime di a ta men te rom pi do seu vín cu lo com a Co -
mis são, sem pre ju í zo da san ção pe nal ca bí vel.

Seção III
Das re gras re la ti vas à di vul ga ção pú bli ca

de in for ma ções de pos se da CCAI 
quan do de in te res se da so ci e da de

Art. 20. Con si de ra do o in te res se pú bli co, e res -
pe i ta das as re gras re la ti vas à de fe sa da so ci e da de e
do Esta do e da pro te ção do in te res se e se gu ran ça na -
ci o na is, a CCAI po de rá di vul gar in for ma ções sob sua
res pon sa bi li da de, quan do, por ma i o ria ab so lu ta, con -
si de rar que esta di vul ga ção aten de rá ao in te res se pú -
bli co, dan do ciên cia, quan do da di vul ga ção da in for-
ma ção, das pro vi dên ci as que ado tou em re la ção à
ma té ria.

§ 1º A des clas si fi ca ção, pela CCAI, das in for ma-
ções si gi lo sas a que te nha aces so, para fins de di vul-
ga ção pú bli ca ou de in clu são no seu re la tó rio se mes-
tral ao Con gres so Na ci o nal, far-se-á nos ter mos e li -
mi tes de fi ni dos em lei.

§ 2º A di vul ga ção das ma té ri as a que se re fe re o
art. 24, obe de ce rá, para sua di vul ga ção, o rito pró prio
de fi ni do nos arts. 25 a 28, des ta Re so lu ção.

Art. 21. Qu al quer mem bro da Co mis são po de rá
re que rer ao Pre si den te da CCAI que sub me ta à dis -
cus são e vo ta ção da Co mis são re que ri men to so li ci-
tan do a di vul ga ção de in for ma ções sob sua res pon-
sa bi li da de, que con si de re de in te res se pú bli co.

Art. 22. No caso de a CCAI vo tar pela li be ra ção
pú bli ca de qual quer in for ma ção clas si fi ca da, que te -
nha sido en ca mi nha da a ela pelo Po der Exe cu ti vo, e
em re la ção à qual o Exe cu ti vo re que rer a ma nu ten ção
do si gi lo, a Co mis são no ti fi ca rá o Pre si den te da Re -
pú bli ca do re sul ta do da vo ta ção.

Art. 23. Na hi pó te se pre vis ta no ar ti go an te ri or, a
CCAI po de rá to mar pú bli ca a in for ma ção de po is de
ex pi rar o pra zo de qua ren ta e cin co dias úte is, con ta-
dos a par tir da no ti fi ca ção, ao Pre si den te da Re pú bli-
ca, do re sul ta do da vo ta ção, a me nos que, an tes de
ex pi rar o pe río do de qua ren ta e cin co dias úte is, o

Pre si den te, pes so al men te, por es cri to, no ti fi que a Co -
mis são de que ele se opõe à des clas si fi ca ção e di vul-
ga ção da in for ma ção, apre sen tan do as ra zões de sua 
opo si ção, e dan do ciên cia da gra vi da de da ame a ça à
se gu ran ça na ci o nal, que pos sa ad vir des sa di vul ga-
ção, e de que for ma essa ame a ça se so bre põe ao in -
te res se pú bli co as so ci a do à sua di vul ga ção.

Art. 24. Se o Pre si den te, pes so al men te, por es -
cri to, no ti fi car a CCAI de sua ob je ção à di vul ga ção da
in for ma ção, nos ter mos de fi ni dos no ar ti go an te ri or, a
Co mis são pode, por ma i o ria ab so lu ta de vo tos, en ca-
mi nhar a ques tão da di vul ga ção da in for ma ção, com
pa re cer, para apre ci a ção pelo Ple ná rio do Con gres so
Na ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. Nes sa hi pó te se, a di vul ga ção
da in for ma ção pela CCAI de pen de rá da de ci são ado -
ta da pelo Ple ná rio.

Art. 25. Na hi pó te se pre vis ta no art. 24, o Pre si-
den te da CCAI deve, na pri me i ra ses são or di ná ria do
Con gres so Na ci o nal, de po is da vo ta ção da CCAI que
de ci diu por en ca mi nhar a ques tão ao Ple ná rio, apre -
sen tar re que ri men to sub me ten do a ma té ria à apre ci-
a ção, em ses são se cre ta, do Ple ná rio do Con gres so
Na ci o nal.

§ 1º Se den tro de qua tro ses sões or di ná ri as,
após a de ci são de en ca mi nha men to da ques tão, não
hou ver sido apre sen ta do um re que ri men to, pelo Pre -
si den te da CCAI, para a apre ci a ção, em ses são se -
cre ta, da ques tão que a CCAI de ci diu que de ve ria ser
en ca mi nha da ao Ple ná rio, nos ter mos do ca put des te
ar ti go, en tão, re que ri men to nes te sen ti do po de rá ser
fe i to por qual quer mem bro da Co mis são.

§ 2º Apre sen ta do o re que ri men to a que se re fe-
re o ca put, ele será in clu í do na Ordem do Dia se guin-
te do Con gres so Na ci o nal, só po den do ser adi a da a
sua dis cus são uma úni ca vez, des de que apro va do
re que ri men to nes te sen ti do pela ma i o ria ab so lu ta dos 
mem bros de cada Casa do Con gres so Na ci o nal.

Art. 26. Se o Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal
apro var o re que ri men to, a ses são do Con gres so Na -
ci o nal será sus pen sa, sen do re i ni ci a da, após o re ces-
so, sob a for ma de ses são se cre ta.

Art. 27. A ex po si ção so bre a ma té ria ob je to do
re que ri men to, para fins de co nhe ci men to do tema por
to dos os mem bros do Con gres so Na ci o nal, não po de-
rá ex ce der a duas ho ras, tem po este que de ve rá ser
igual men te di vi di do en tre os mem bros da CCAI ins cri-
tos para ex por, al ter nan do-se a pa la vra en tre os que
são fa vo rá ve is e os que são con trá ri os à apro va ção
da di vul ga ção.
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Pa rá gra fo úni co. Con clu í da a ex po si ção a ma té-
ria vai à dis cus são e vo ta ção, apli ca das as nor mas re -
gi men ta is per ti nen tes.

Art. 28. So men te por ma i o ria ab so lu ta dos mem -
bros de am bas as Ca sas do Con gres so Na ci o nal será 
apro va da a di vul ga ção da in for ma ção a que se re fe re
o art. 24, des ta Re so lu ção.

Seção IV
Dos pro ce di men tos re la ti vos aos fa tos

ilí ci tos apu ra dos pela CCAI no exer cí cio
de suas com pe tên ci as

Art. 29. Ten do a CCAI apu ra do, em pro ces so si -
gi lo so, a prá ti ca de ilí ci tos ci vis ou pe na is, por par te de
ór gãos res pon sá ve is pela exe cu ção de ati vi da des de
in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re la tas, seja pela 
aná li se dos re la tó ri os par ci al e ge ral, seja pela apu ra-
ção de de nún ci as de vi o la ção de di re i tos e ga ran ti as
fun da men ta is, suas con clu sões se rão sub me ti das ao
Ple ná rio do Con gres so Na ci o nal e, no caso de apro -
va ção do Pa re cer da Co mis são, se rão en ca mi nha das
ao Mi nis té rio Pú bli co, fe de ral ou es ta du al, con for me o
caso, para que este pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil
ou cri mi nal dos in fra to res.

Seção V 
Das re u niões da CCAI

Art. 30. To das as re u niões da CCAI se rão se cre-
tas, de las só po den do par ti ci par os seus mem bros e
os ser vi do res ou fun ci o ná ri os cre den ci a dos.

Art. 31. As atas das re u niões da CCAI se rão
clas si fi ca das como se cre tas, sen do seu tra to e ma nu-
se io re a li za dos nos ter mos das nor mas le ga is e re gi-
men ta is que dis ci pli nam a ma té ria.

Art. 32. A par ti ci pa ção, nas re u niões da Co mis-
são, de Par la men ta res que não a in te grem, ou de ou -
tras au to ri da des, ex ter nas ao Po der Le gis la ti vo, so -
men te po de rá ocor rer se nes se sen ti do hou ver re que-
ri men to apro va do pela ma i o ria ab so lu ta dos mem bros
da Co mis são.

Pa rá gra fo úni co. A par ti ci pa ção es ta rá con di ci o-
na da à as si na tu ra do ter mo de res pon sa bi li da de.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções fi na is

Art. 33. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral adap ta rão seus Re gi men tos Inter nos às dis -
po si ções des ta Re so lu ção, pro mo ven do

as ade qua ções ne ces sá ri as no cam po te má ti co
de suas Co mis sões Per ma nen tes, em fun ção das
com pe tên ci as atri bu í das à CCA1.

Art. 35. Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

De pu ta do Luiz Car los Ha uly

Jus ti fi ca ção

O art. 6º, da Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, de ter mi nou que o “con tro le e fis ca li za ção ex ter-
nos da ati vi da de de in te li gên cia 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”.

Por tan to, é com pe tên cia do Con gres so Na ci o-
nal, de fi nir, por meio de ato pró prio, as for mas pe las
qua is irá exer cer o con tro le des tas ati vi da des, que se
mos tram ex tre ma men te sen sí ve is em um Esta do De -
mo crá ti co de Di re i to, por que, na sua exe cu ção, mu i-
tas ve zes, são co lo ca dos, em apa ren te con fron to, va -
lo res que pos su em pro te ção cons ti tu ci o nal, li ga dos
aos di re i tos in di vi du a is e ao in te res se co le ti vo.

Nes te con tex to, a atri bu i ção ao Con gres so Na ci-
o nal – na con di ção de re pre sen tan te do povo bra si le i-
ro e dos Esta dos da Fe de ra ção – de com pe tên cia
para fis ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo, re la ti vos às 
ações de in te li gên cia, se apre sen ta como a mais ade -
qua da for ma de ga ran tir-se a efe ti va ção de atos de
pro te ção ao Esta do bra si le i ro – o qual re pre sen ta os
in te res ses co le ti vos – sem que es tes atos aten tem
con tra as ga ran ti as in di vi du a is, as qua is, por sua vez,
com põem o nú cleo es sen ci al do Esta do mo der no.

Por meio des ta pro po si ção, pre ten de mos im ple-
men tar o exer cí cio des te de ver-obri ga ção do Con-
gres so Na ci o nal.

O pri me i ro de sa fio que ti ve mos que en fren tar
para le var mos adi an te nos sa pre ten são foi o de de fi nir
a na tu re za do ato que irá for ma li zar o exer cí cio do
con tro le ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia.

Por de fi ni ção cons ti tu ci o nal, dois são os ins tru-
men tos le gis la ti vos por meio dos qua is po de ria ser
for ma li za do o exer cí cio des te con tro le.

Assim, nos ter mos do art. 59, in ci sos VI e VII, da
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988 (CF/88), a de fi ni ção da
for ma do exer cí cio do con tro le da ati vi da de de in te li-
gên cia po der-se-ia fa zer por meio de um De cre to Le -
gis la ti vo ou de uma Re so lu ção.

O De cre to Le gis la ti vo é o ins tru men to le gis la ti vo
ade qua do quan do o Con gres so Na ci o nal exer ce uma
das suas com pe tên ci as ex clu si vas. de fi ni das no art.
49, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Por sua vez, a Re so lu ção
é uti li za da para o exer cí cio de com pe tên ci as le gis la ti-
vas pri va ti vas das Ca sas do Con gres so Na ci o nal ou
para atos, cuja am pli tu de de sua abran gên cia res trin-
ja-se ao pró prio Con gres so Na ci o nal.

Ju lho de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sá ba do 12 17873JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



O art. 49, in ci so X, da CF/88 es ta be le ce que com -
pe te ex clu si va men te ao 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, in clu í dos os da ad mi-
nis tra ção in di re ta”, sen do esta uma das suas com pe tên-
ci as que se in se rem den tro do sis te ma de “fre i os e con -
tra pe sos”, ado ta do em nos sa Car ta Mag na.

Assim a Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de
1999, que fixa a com pe tên cia de fis ca li za ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, das ati vi da des de in te li gên cia
de sen vol vi das pelo Po der Exe cu ti vo, nada mais faz
do que to mar ex plí ci ta, em re la ção a esta ma té ria,
com pe tên cia já pre vis ta no tex to cons ti tu ci o nal.

Por sua vez, o in di gi ta do art. 6º, da Lei nº 9.883, de 
7 de de zem bro de 1999, es ta be le ceu que a for ma des -
se con tro le de ve ria ser de fi ni da in ter na men te pelo Con -
gres so Na ci o nal, ten do esta de fi ni ção efe i tos ex ter nos
já as se gu ra dos pela pró pria Lei. Ou seja, a de ci são in -
ter na do Con gres so Na ci o nal, por for ça da Lei nº
9.883/99, po de rá es ta be le cer re gras ou cri ar obri ga-
ções que de ve rão ser aca ta das pelo Po der Exe cu ti vo.

Por tan to, es tas re gras te rão for ça co er ci ti va, em
re la ção ao Po der Exe cu ti vo, sem que isto ofen da o
prin cí pio da se pa ra ção dos Po de res. es cul pi do no art.
2º, da CF/88, de ri van do o im pé rio des tas nor mas da
com bi na ção do tex to cons ti tu ci o nal – art. 49, X – com
o tex to le gal – art. 6º, da Lei nº 9.883/99.

A con se qüên cia que ad vém des ta si tu a ção es -
pe cí fi ca é que, se jam as nor mas que de fi ni rão a for ma
de con tro le es ta be le ci das em sede de De cre to Le gis-
la ti vo, se jam, em Re so lu ção, seus efe i tos se rão ex ter-
nos e elas cri a rão obri ga ções para o Po der Exe cu ti vo.

Escla re ci da a ma té ria re la ti va aos efe i tos do ins -
tru men to le gis la ti vo a ser uti li za do, pas sa mos a ana li-
sar a ques tão do con te ú do ma te ri al da nor ma que es -
ta be le ce rá a for ma de con tro le.

O exer cí cio da com pe tên cia fis ca li za do ra do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 6º, § 1º, da
Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, será fe i to por 
meio de um ór gão que, em sua com po si ção, terá os lí -
de res da ma i o ria e mi no ria, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e no Se na do Fe de ral, e os Pre si den tes das Co -
mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o-
nal, de am bas as Ca sas.

Ora, o úni co ór gão, de na tu re za per ma nen te,
ca paz de re u nir en tre seus in te gran tes mem bros de
am bas as Ca sas é uma Co mis são Mis ta do Con gres-
so Na ci o nal.

Por tan to, em sen do o ór gão de con tro le, de fi ni-
do na Lei nº 9.883, de 7 de de zem bro de 1999, uma
Co mis são Mis ta do Con gres so Na ci o nal, a so lu ção

da ques tão re la ti va ao con te ú do ma te ri al do ato que
fi xa rá a for ma de con tro le pas sa a ser uma con se-
qüên cia ló gi ca des te fato. Isto é, a for ma pela qual
será exer ci do o con tro le ex ter no das ati vi da des de in -
te li gên cia iden ti fi ca-se com as nor mas que irão de fi nir
o fun ci o na men to des ta Co mis são Mis ta.

Como o ins tru men to le gis la ti vo ade qua do para a 
de fi ni ção das com pe tên ci as de uma Co mis são Mis ta
do Con gres so Na ci o nal é a Re so lu ção, con clu í mos
que res tou es cla re ci da a na tu re za do ato do Con gres-
so Na ci o nal que for ma li za rá o exer cí cio do con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia: tra ta-se de uma
Re so lu ção, na qual se de fi ni rão as com pe tên ci as, po -
de res e obri ga ções da Co mis são, bem como as ga -
ran ti as, de ve res e obri ga ções do Po der Exe cu ti vo,
ten do esta Re so lu ção, no que con cer ne às obri ga-
ções e de ve res que vier a es ta be le cer para o Po der
Exe cu ti vo, for ça co gen te, em ra zão do dis pos to na
CF/88 – art. 49, X – e na Lei nº 9.883, de 7 de de zem-
bro de 1999 – art. 6º.

Foi com fun da men to nes tes ar gu men tos ju rí di-
co-le gis la ti vos que op ta mos por apre sen tar nos sa
pro po si ção para a de fi ni ção das nor mas de con tro le e
fis ca li za ção ex ter nos da ati vi da de de in te li gên cia sob
a for ma de um Pro je to de Re so lu ção, no qual de fi ni-
mos as re gras para fun ci o na men to da Co mis são Mis -
ta do Con gres so Na ci o nal.

Espe ci fi ca men te em re la ção ao con te ú do da
pro po si ção, te mos que ela é com pos ta de seis Ca pí-
tu los.

Em sua emen ta, em co e rên cia com o tex to do
art. 6º, da Lei nº 9.983/99, atri bui à Co mis são a de no-
mi na ção de: Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da-
des de Inte li gên cia – CCAI.

O Ca pí tu lo I ver sa so bre as fi na li da des e o ob je-
ti vo da Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de 
in te li gên cia.

No Ca pí tu lo II de fi ne-se a com po si ção e as re -
gras sub si diá ri as a se rem apli ca das aos tra ba lhos da
Co mis são Mis ta de Con tro le das Ati vi da des de Inte li-
gên cia.

Com re la ção a este Ca pí tu lo deve ser des ta ca-
do que, em sua Se ção I, es ta be le ce mos que a CCAI
será com pos ta pe los Pre si den tes da Co mis são de
Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal da Câ ma-
ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral, pe los 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, e por mais sete Par la men ta res,
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 pem do Con gres so Na ci o nal.
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A de fi ni ção dos in te gran tes do ór gão de con tro le
ex ter no da ati vi da de de in te li gên cia, fe i ta Lei nº
9.883/99, não tem na tu re za de nu me rus cla u sus,
até por que, nos ter mos do art. 58, da CF/88, cabe ao
Con gres so Na ci o nal, por meio de Re so lu ção, cons ti-
tu ir as suas Co mis sões Mis tas Per ma nen tes, 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. Por tan to,
a enu me ra ção le gal é me ra men te exem pli fi ca ti va, não 
ha ven do res tri ções a que se pre ve ja, na Re so lu ção,
que ou tros Par la men ta res irão in te grar a Co mis são
de Con tro le das Ati vi da des de Inte li gên cia.

O cu i da do que ti ve mos foi o de não am pli ar em
de ma sia o nú me ro de Par la men ta res que irão in te grar
a Co mis são, em ra zão da na tu re za si gi lo sa dos as -
sun tos que se rão por ela tra ta dos.

Da mes ma for ma, não de fi ni mos se os sete
mem bros se rão Se na do res ou De pu ta dos, ca ben do
aos Par ti dos, me di an te de ci são in ter na, in di car o Par -
la men tar – Se na dor ou De pu ta do – para ocu par a
vaga que, obe de ci da a pro por ci o na li da de de re pre-
sen ta ção no Con gres so Na ci o nal, cou ber ao Par ti do.

O Ca pí tu lo III é de di ca do à fi xa ção das ma té ri as
a se rem apre ci a das pela Co mis são e dos pro ce di-
men tos a se rem ado ta dos.

Com re la ção ao con te ú do des te Ca pí tu lo ca bem
al gu mas ex pli ca ções.

A na tu re za sen sí vel da ma té ria re la ti va às ati vi-
da des de in te li gên cia e con tra-in te li gên cia im põe que
o seu tra to seja fe i to, em res pe i to à se gu ran ça do
Esta do e da so ci e da de, de for ma não os ten si va. Nes -
te sen ti do, en ten de mos ser per ti nen te a trans for ma-
ção da Co mis são de Con tro le da Ati vi da de de Inte li-
gên cia em um nú cleo de ex ce lên cia, no Con gres so
Na ci o nal, des tas ques tões, sem que isso sig ni fi que
ex clu ir qual quer ten dên cia par ti dá ria de ter aces so ou 
di re i to a ma ni fes ta ção so bre as ati vi da des de in te li-
gên cia e con tra-in te li gên cia de sen vol vi das pelo Esta -
do bra si le i ro. Por per ti nen te, cabe re cor dar que além
de es ta rem pre sen tes, como mem bros na tos da Co -
mis são, 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, em nos sa pro -
pos ta es ta mos am pli an do o nú me ro de in te gran tes da 
Co mis são, as se gu ran do aos par ti dos po lí ti cos, com
re pre sen tan tes no Con gres so Na ci o nal, que par ti ci-
pem, res pe i ta da a pro por ci o na li da de par ti dá ria, des -
sa ati vi da de de con tro le e fis ca li za ção ex ter nos das
ati vi da des de in te li gên cia.

A pro pos ta de que a aná li se das ma té ri as re la ti-
vas à ABIN, e de ma is ór gãos in te gran tes do Sis te ma
Bra si le i ro de Inte li gên cia – SISBIN, e às ati vi da des de 

in te li gên cia e con tra-in te li gên cia con cen trem-se na
CCAI, com a ex clu são da com pe tên cia de ou tras Co -
mis sões per ma nen tes, está em har mo nia com as
duas ca rac te rís ti cas enun ci a das no pa rá gra fo an te ri-
or: pro te ção das in for ma ções que se rão da das a co -
nhe cer pelo Exe cu ti vo e cri a ção de um nú cleo de par -
la men ta res es pe ci a lis tas nes tas ma té ri as que po de-
rão, as sim, exer cer com ma i or efi cá cia e efi ciên cia o
con tro le ex ter no, as se gu ran do que se jam res pe i ta das
as nor mas cons ti tu ci o na is e le ga is que li mi tam os po -
de res do Esta do, em face dos di re i tos e ga ran ti as fun -
da men ta is dos ci da dãos.

O ou tro pon to re le van te des te Ca pí tu lo é a atri -
bu i ção à Co mis são de com pe tên cia para re a li zar es -
tu dos com vis tas a sub si di ar os tra ba lhos da Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção (CMPOF) e para apre sen tar emen das ao pa re-
cer pre li mi nar do Re la tor-Ge ral do pro je to de lei or ça-
men tá ria, re la ti vas às ma té ri as de com pe tên cia da
CCAI.

Esta pro pos ta en ten de mos da ma i or re le vân cia
para as se gu rar mos ao Esta do bra si le i ro con di ções de 
de fe sa de seus in te res ses, con tra ações que po nham
em ris co a ca pa ci da de eco nô mi ca e fi nan ce i ra do
Bra sil. Bem como sua in te gri da de ter ri to ri al.

Qu an do re la ta mos o Pla no Na ci o nal de Inte li-
gên cia ti ve mos a opor tu ni da de de aca tar uma su ges-
tão de au to ria da Se na do ra He lo í sa He le na e do De -
pu ta do Alo í zio Mer ca dan te que de fen dia a in clu são
en tre as di re tri zes das ações de in te li gên cia e con -
tra-in te li gên cia a pro du ção e di fu são de co nhe ci men-
tos des ti na dos a sal va guar dar a se gu ran ça da so ci e-
da de e do Esta do bra si le i ro, em es pe ci al os re la ti vos
a as pec tos de de pen dên cia eco nô mi ca e fi nan ce i ra,
ao pa pel de des ta que do Bra sil na Amé ri ca do Sul e
da de fe sa da in te gri da de ter ri to ri al bra si le i ra.

Ora, es sas ações exi gem a exis tên cia de re cur-
sos para a sua re a li za ção. Em sen do a CCAI o ór gão,
no Po der Le gis la ti vo, com me lhor co nhe ci men to das
ne ces si da des or ça men tá ri as para se cum pri rem as
ta re fas atri bu í das aos ór gãos in te gran tes do SISBIN,
é ra zoá vel que a ela seja con fe ri da com pe tên cia para
ana li sar, sub si di a ri a men te, a pro pos ta or ça men tá ria e 
para apre sen tar emen das ao or ça men to des ti na do às 
ati vi da des de in te li gên cia.

O Ca pí tu lo IV tra ta dos Re la tó ri os re la ti vos às
ati vi da des de in te li gên cia, con tra-in te li gên cia e cor re-
la tas.

Pre vi mos em nos so Pro je to de Re so lu ção dois
ti pos de re la tó ri os.
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O pri me i ro é um re la tó rio se mes tral, de res pon-
sa bi li da de da CCAI, por meio do qual a Co mis são
dará pu bli ci da de a in for ma ções des clas si fi ca das, re -
la ti vas à na tu re za, ex ten são e re cur sos das ati vi da-
des de in te li gên cia.

O se gun do re la tó rio pre vis to na pro po si ção,
tam bém se mes tral, é de res pon sa bi li da de do Po der
Exe cu ti vo e terá ca rá ter si gi lo so.

É com base nas in for ma ções con ti das nes te re -
la tó rio, em es pe ci al nas in for ma ções re la ti vas aos
pro ces sos uti li za dos para a re a li za ção das ati vi da des
de in te li gên cia e aos re cur sos alo ca dos e exe cu ta dos
nes sas ati vi da des, que a Co mis são irá po der exer cer,
de for ma efe ti va, a sua com pe tên cia de con tro le ex -
ter no.

Deve ser des ta ca do que, em to dos os pa í ses
que pos su em sis te mas de con tro le, pelo Po der Le gis-
la ti vo, da exe cu ção de ati vi da des de in te li gên cia, é
por meio de da dos re la ti vos aos pro ces sos e aos gas -
tos or ça men tá ri os que esse con tro le se toma pos sí vel
e exe qüí vel.

O Ca pí tu lo V tra ta das re gras de se gu ran ça no
ma nu se io e tra to das in for ma ções si gi lo sas, das re -
gras re la ti vas aos pe di dos de in for ma ção en ca mi nha-
dos à CCAI, por qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral e do
Con gres so Na ci o nal, das re gras re la ti vas à di vul ga-
ção pú bli ca de in for ma ções de pos se da CCAI, quan -
do de in te res se da so ci e da de, e dos pro ce di men tos
re la ti vos aos fa tos ilí ci tos, apu ra dos pela CCAI no
exer cí cio de suas com pe tên ci as.

Ao es ta be le cer mos es sas re gras bus ca mos
equi li brar o in te res se pú bli co e a ne ces si da de de si gi-
lo de in for ma ções que guar dam ín ti ma re la ção com a
de fe sa do Esta do bra si le i ro e da so ci e da de.

Em to das as nor mas pro pos tas, des de as que
tra tam da se gu ran ça no ma nu se io das in for ma ções
si gi lo sas até as que de fi nem os pro ce di men tos a se -
rem ado ta dos em face da iden ti fi ca ção da prá ti ca de
fa tos ilí ci tos, na exe cu ção de ati vi da des de in te li gên-
cia, essa bus ca de equi lí brio foi uma pre o cu pa ção
cons tan te, com vis tas a ga ran tir que a Co mis são pu -
des se agir com efe ti vi da de na de fe sa dos di re i tos e
ga ran ti as fun da men ta is, as se gu ra dos pela Cons ti tu i-
ção aos ci da dãos bra si le i ros sem, no en tan to, se co -
lo car em ris co a se gu ran ça do Esta do, em ra zão de
fal ta de res pon sa bi li da de no tra to de as sun tos que
são, de for ma mar can te, ex tre ma men te sen sí ve is.

Por fim, o Ca pí tu lo VI tem por ob je ti vo fi xar a ne -
ces si da de de al te ra ção dos Re gi men tos Inter nos da
Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de ral às dis -

po si ções des ta Re so lu ção, pro mo ven do-se as ade-
qua ções ne ces sá ri as no cam po te má ti co de suas Co -
mis sões Per ma nen tes, em fun ção das com pe tên ci as
atri bu í das à CCAI.

Acre di ta mos que, pela le i tu ra aten ta de to dos os 
dis po si ti vos que com põem este Pro je to de Re so lu-
ção, será pos sí vel aos meus ilus tres Pa res per ce ber
que a nos sa pro pos ta traz, como pon to prin ci pal de
sua con cep ção, a ten ta ti va de aper fe i ço a men to do
Esta do De mo crá ti co de Di re i to – prin cí pio fun da men-
tal de nos sa Car ta Mag na – por meio do es ta be le ci-
men to de re gras e obri ga ções a se rem cum pri das,
pelo Po der Pú bli co, no exer cí cio das ati vi da des de in -
te li gên cia e con tra-in te li gên cia, prer ro ga ti va es ta tal
im pres cin dí vel para a de fe sa dos in te res ses do Esta -
do bra si le i ro em um mun do glo ba li za do, e da cri a ção
de ins tru men tos que as se gu rem a de fe sa do ci da dão
con tra atos in cons ti tu ci o na is ou ar bi trá ri os, de cor ren-
tes do uso in de vi do des sa prer ro ga ti va es ta tal. Por
isso, es pe ra mos con tar com o apo io ne ces sá rio para
a apro va ção des ta pro po si ção.

Sala das Ses sões,  de  de 2001. – De pu ta dos
Luiz Car los Ha uly – Ju tahy Jr.; Se na do res Jef fer-
son Pé res – Hé lio Cos ta – José Edu ar do Du tra.

PARECER Nº 766, DE 2003

Da Co mis são de Fis ca li za ção e Con -
tro le, so bre o Avi so nº 30, de 1999 (nº
807/99, na ori gem), do Tri bu nal de Con tas
da União, que en ca mi nha có pia das De ci-
sões nos 612 a 617, de 1999, re fe ren tes
às au di to ri as ope ra ci o na is re a li za das nas 
ad mi nis tra ções do Ser vi ço Na ci o nal de
Apren di za gem Indus tri al – Se nai, no De-
par ta men to Na ci o nal e nos De par ta men-
tos Re gi o na is dos Esta dos de Ala go as,
Ba hia, Pa ra í ba, Rio de Ja ne i ro e Ro ra i ma,
bem como dos res pec ti vos Re la tó ri os e
Vo tos que as fun da men tam.

Re la to ra ad hoc: Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa  – 
Re la tor: Du ci o mar Cos ta

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 30 de 1999, do Tri bu nal de Con tas da
União, que en ca mi nha có pia das De ci sões nº 612 a
617/1999, re la ti vas ao Se nai de al gu mas uni da des da 
Fe de ra ção.
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O pro ces so che gou ao Se na do em 13 de se tem-
bro de 1999 e foi en ca mi nha do a esta Co mis são no
dia 14 da que le mes mo mês.

Em 17 de abril de 2000 foi no me a do re la tor o Se -
na dor João Alber to Sou za e, em 14 de abril de 2001, o
Se na dor Edu ar do Su plicy, que o de vol veu à Co mis são
em 20 de de zem bro de 2002, sem re la tó rio.

Em 27 de fe ve re i ro de 2003 foi de sig na do este
Se na dor como re la tor do pro ces so.

1.2. Aná li se da Ma té ria
Após exa mi nar a ma té ria o TCU de ci diu, em

Ses são de 08 de se tem bro de 1999 ori en tar al gu mas
das Uni da des Re gi o na is do Se nai a:

– in cre men tar o nú me ro de ser vi do res
da área fim, por ve ri fi car gran de con cen tra-
ção na área meio;

– evi tar trans fe rên cia fi nan ce i ra para a
Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria e para
as Fe de ra ções Esta du a is da Indús tria em
vo lu mes su pe ri o res aos le gal men te es ta be-
le ci dos;

– aper fe i ço ar o sis te ma de in di ca do res
de de sem pe nho;

– cri ar pla no de car gos e sa lá ri os;
– con tro le de ma te ri al para pre vi são de 

ne ces si da des anu a is;
– pro mo ver a de vi da ma nu ten ção e pa -

dro ni za ção das ins ta la ções;
– am pli ar a ofer ta de cur sos de in for-

má ti ca;
– efe tu ar ra te io de des pe sas com ou-

tros usuá ri os de seus imó ve is;
– re que rer fun ci o ná ri os ce di dos;
– pro mo ver mo der ni za ção ad mi nis tra ti va;
– aper fe i ço ar a clas si fi ca ção con tá bil;
– re a ver ins ta la ções ce di das;
– es ta be le cer cri té ri os de con tra ta ção

de mão-de-obra; e
– con ter gas tos com em pre sas de ter -

ce i ri za ção de mão-de-obra.

O que se ob ser va é que o TCU en vi ou tais de -
ci sões ao Se na do fun da men tal men te para cum prir
pra xe de de mons trar ao Con gres so, de for ma amos -
tra, o re sul ta do de de ter mi na dos pro ces sos que lá
se ori gi nam, ain da que sem qual quer in te res se por
par te des sa Co mis são.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, nos ter mos do Ato nº 01, de
2001-CFC, pro po mos que esta Co mis são tor ne co -

nhe ci men to da ma té ria e de li be re pelo en vio ao ar qui-
vo do pre sen te pro ces so.

Sala da Co mis são,  de  2003. – Ney Su as su na,
Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor.

Sala das Co mis sões, 17 de ju nho de 2003. –
Ney Su as su na , Pre si den te – Ana Jú lia Ca re pa, Re -
la to ra ad hoc – Ide li Sal vat ti – Anto nio Car los Va la-
da res – Del cí dio Ama ral – Cé sar Bor ges – Osmar
Dias – Ro me ro Jucá – João Ba tis ta Mot ta.

PARECER Nº 767, DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 7, de 2003, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Jor ge Bor -
nha u sen, que al te ra a re da ção da alí nea
b, e acres cen ta alí nea c, ao in ci so XXIII
do art. 21, e al te ra a re da ção do in ci so V
do art. 177 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção (PEC) nº
7, de 2003, de ini ci a ti va do Se na dor Jor ge Bor nha u-
sen e ou tros se na do res, pro põe, pelo seu art. 1º, a al -
te ra ção do in ci so XXIII do art. 21 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral. Tra tam-se de duas mu dan ças: a al te ra ção da
re da ção da alí nea b, e a in ser ção de alí nea c, re nu-
me ran do a atu al alí nea c, como d.

A re da ção pro pos ta para a alí nea b, re ti ra os
ter mos con ces são e ati vi da des aná lo gas, e acres-
cen ta a au to ri za ção para a co mer ci a li za ção de ra di-
o i só to pos para usos mé di cos, agrí co las e in dus tri a is.
A nova alí nea c, abre a pos si bi li da de da pro du ção e
co mer ci a li za ção de ra di o i só to pos de meia-vida cur -
ta, sob o re gi me de per mis são, além da uti li za ção já
per mi ti da.

O art. 2º da pro po si ção al te ra a re da ção do in -
ci so V do ca put do art. 177 da Car ta Mag na, para
fle xi bi li zar o mo no pó lio da União so bre os ra di o i só-
to pos de meia-vida cur ta.

A pro po si ção foi dis tri bu í da a esta Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, onde, no pra zo
re gu la men tar, não fo ram apre sen ta das emen das.

II – Aná li se

A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção em apre -
ci a ção tem por ob je to am pli ar o aces so dos ser vi ços
de me di ci na nu cle ar aos ra di o i só to pos de meia-vida
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cur ta (2 a 120 mi nu tos). Esses pro du tos são uti li za dos
como mar ca do res em exa mes de ima gem, como a to -
mo gra fia por emis são de pó si trons (PET) e de fó tons
sim ples (Spect).

Em fun ção do mo no pó lio da União, de fi ni do no 
tex to cons ti tu ci o nal, so bre “a pes qui sa, a la vra, o en -
ri que ci men to, o re pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção
e o co mér cio de mi né ri os e mi ne ra is nu cle a res e
seus de ri va dos”, não é per mi ti da a pro du ção des ses
ra di o i só to pos de uso mé di co por ou tros agen tes que 
não a União.

O mo no pó lio da União so bre os ma te ri a is ra di-
o a ti vos foi jus ti fi ca do, à épo ca da Assem bléia Na ci o-
nal Cons ti tu in te, pelo te mor ge ra do por ca u sa de
even tu a is usos in de vi dos da tec no lo gia nu cle ar.
Com os ra di o i só to pos de meia-vida cur ta, no en tan-
to, não há ne ces si da de de ma i or alar me, pois têm
po ten ci al no ci vo re du zi do.

Ain da as sim, é im pe ri o so que a Co mis são Na -
ci o nal de Ener gia Nu cle ar (CNEN) exer ça con tro le
ri go ro so so bre a pro du ção, co mer ci a li za ção e uti li za-
ção des ses ma te ri a is. Para fa ci li tar a atu a ção da Co -
mis são, a PEC pro põe que ape nas o re gi me de per -
mis são seja uti li za do para ad mi tir a par ti ci pa ção de
en tes que não a União na área de ma te ri a is ra di o a ti-
vos, eli mi nan do o re gi me de con ces são. Des sa for -
ma, a CNEN terá ma i or fa ci li da de em re vo gar o con -
tra to quan do jul gar ne ces sá rio.

Não vis lum bro qual quer óbi ce em re la ção à ju -
ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de da pro pos ta, vis to
que a PEC é o ins tru men to in di ca do re gi men tal men-
te para pro mo ver as al te ra ções na Car ta Mag na e
as “ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za” es-
tão en tre as ma té ri as so bre as qua is com pe te pri va-
ti va men te à União le gis lar (in ci so XXVI do art. 22 da
Cons ti tu i ção).

Em re la ção à téc ni ca le gis la ti va, no ta mos que
a emen ta não ex pli ci ta ade qua da men te o ob je to da
pro pos ta, con for me de ter mi na o art. 5º da Lei Com -
ple men tar nº 95, de 26 de fe ve re i ro de 1998. Des sa
for ma, jul ga mos opor tu na a apre sen ta ção de emen -
da para apri mo rar o seu tex to.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to e con si de ran do que a Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 2003, pos sui
ine gá vel mé ri to e aten de aos re qui si tos de cons ti tu ci-
o na li da de e ju ri di ci da de, o voto é por sua apro va ção,
com a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à emen ta da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 7, de 2003, a se guin te re da ção:

Alte ra a re da ção da alí nea b, e acres -
cen ta alí nea c, ao in ci so XXIII do art. 21, e
al te ra a re da ção do in ci so V do art. 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, para ex clu ir do mo no-
pó lio da União a pro du ção, co mer ci a li za ção
e uti li za ção de ra di o i só to pos de meia-vida
cur ta, para usos mé di cos, agrí co las e in dus-
tri a is.

Sala das Co mis sões, 11 de ju nho de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor –
Alo i zio Mer ca dan te – Anto nio Car los Va la da res –
Mag no Mal ta – Fer nan do Be zer ra – Mar ce lo Cri vel-
la – Siba Ma cha do – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or –
João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Amir Lan do –
Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio
da Fon se ca – Pe dro Si mon – Sér gio Ca bral – Anto -
nio Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – De mós te-
nes Tor res – Pa u lo Octá vio – Jor ge Bor nha u sen –
Ro dolp ho Tou ri nho – Arthur Vir gí lio – Tas so Je re-
is sa ti – Ante ro Paes de Bar ros – Le o nel Pa van –
João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 21. Com pe te à União:

....................................................................................
XXIII – ex plo rar os ser vi ços e ins ta la ções nu cle-

a res de qual quer na tu re za e exer cer mo no pó lio es ta-
tal so bre a pes qui sa, a la vra, o en ri que ci men to e re -
pro ces sa men to, a in dus tri a li za ção e o co mér cio de
mi né ri os nu cle a res e seus de ri va dos, aten di dos os
se guin tes prin cí pi os e con di ções:

a) toda ati vi da de nu cle ar em ter ri tó rio na ci o nal
so men te será ad mi ti da para fins pa cí fi cos e me di an te
apro va ção do Con gres so Na ci o nal;

b) sob re gi me de con ces são ou per mis são, é
au to ri za da a uti li za ção de ra di o i só to pos para a pes -
qui sa e usos me di ci na is, agrí co las, in dus tri a is e ati vi-
da des aná lo gas;

c) a res pon sa bi li da de ci vil por da nos nu cle a res
in de pen de da exis tên cia de cul pa;

....................................................................................
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Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar
so bre:
....................................................................................

XXVI – ati vi da des nu cle a res de qual quer na tu re za;
....................................................................................

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 768, 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 13, de 2003,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na-
dor Sér gio Zam bi a si, que al te ra a re da ção
do § 4º do art. 18 da CF, dis pon do so bre a 
or ga ni za ção de Mu ni cí pi os.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

Em exa me a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 13, de 2003, que ob je ti va al te rar o § 4º do art.
18 da Lei Ma i or, a fim de im pri mir nova dis ci pli na
cons ti tu ci o nal aos pro ce di men tos de cri a ção, in cor-
po ra ção, fu são e des mem bra men to de Mu ni cí pi os.

Nos ter mos da PEC em re fe rên cia, que tem
como pri me i ro sig na tá rio o ilus tre Se na dor Sér gio
Zam bi a si, o men ci o na do dis po si ti vo cons ti tu ci o nal
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu-
são e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os
pre ser va rão a con ti nu i da de e a uni da de his -
tó ri co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão 
por lei es ta du al até 12 (doze) me ses an tes
da re a li za ção das ele i ções mu ni ci pa is e de -
pen de rão de con sul ta pré via, me di an te ple -
bis ci to, à po pu la ção da área di re ta men te in -
te res sa da após a di vul ga ção dos es tu dos de 
vi a bi li da de mu ni ci pal a se rem apre sen ta dos
e pu bli ca dos na for ma da lei com ple men tar
es ta du al. (NR)”

Jus ti fi can do as al te ra ções pro pos tas, as si na lam
os au to res, ini ci al men te, que, no seu en ten der, a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 15/96 fere o pac to fe de ra ti-

vo, onde a mes ma, dis cre ta men te, re ti rou dos Esta -
dos a com pe tên cia de le gis lar so bre o tema cri a ção e
des mem bra men to de mu ni cí pi os.

Em se gui da, des ta cam sa ber per fe i ta men te que 
essa prer ro ga ti va dos Esta dos já não era bem vis ta
pelo Go ver no Fe de ral, uma vez que foi re sul ta do de
uma gran de mo bi li za ção dos Esta dos, quan do em
1988, atra vés de uma Emen da Po pu lar, foi con fe ri do
à ma té ria em co men to o se guin te tra ta men to cons ti tu-
ci o nal, que, se gun do en ten dem, efe ti va men te res pe i-
ta as par ti cu la ri da des e re a li da des de cada Esta do,
além de for ta le cer e va lo ri zar o tra ba lho dos par la-
men ta res es ta du a is:

Art. 18. ..................................................

..............................................................
§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são

e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os pre ser-
va rão a con ti nu i da de e a uni da de his tó ri-
co-cul tu ral do am bi en te ur ba no, far-se-ão
por Lei Esta du al, obe de ci dos os re qui si tos
pre vis tos em Lei Com ple men tar Esta du al e
de pen de rão de con sul ta pré via, me di an te
ple bis ci to às po pu la ções di re ta men te in te-
res sa das.

Logo adi an te, ob je tam que, inex pli ca vel men te,
sem que hou vés se mos so fri do qual quer mu dan ça
na or dem ins ti tu ci o nal do País, a Emen da nº 15 veio 
tra zer de vol ta a cen tra li za ção do po der e o des res-
pe i to ao pac to fe de ra ti vo, tão enun ci a do e co me mo-
ra do na Cons ti tu i ção de 1988.

E con clu in do, afir mam que a PEC sob aná li se,
re fe ren da da pela so li ci ta ção de 15 (quin ze) Assem bléi-
as Le gis la ti vas, tem por ob je ti vo a re ver são des se qua -
dro, bus can do res ga tar não só o pac to fe de ra ti vo, mas
tam bém a com pe tên cia dos Esta dos para le gis lar so -
bre a cri a ção e o des mem bra men to de Mu ni cí pi os.

II – Aná li se

A pro pos ta en con tra-se subs cri ta por 28 (vin te e
oito) ilus tres Se na do res, com o que fica ple na men te
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-lhe a nos sa ma ni fes ta aqui es cên cia.
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Com efe i to, nos ter mos da nova re da ção a ser
con fe ri da ao dis po si ti vo em ques tão, não só des de
logo se de fi ne o pra zo den tro do qual po dem ser cri a-
dos, in cor po ra dos, fun di dos e des mem bra dos os Mu -
ni cí pi os, como tudo o mais que a Emen da Cons ti tu ci-
o nal nº 15, de 1996, en ten deu ser re le van te no tra to
des sa ma té ria pas sa à com pe tên cia le gis la ti va dos
Esta dos. Assim, por exem plo, a apre sen ta ção e a pu -
bli ca ção dos Estu dos de Vi a bi li da de Mu ni ci pal, que é
pro ce di men to cri a do pela Emen da em re fe rên cia, se -
gun do dis ci pli na es ta be le ci da em lei fe de ral, pas sam
ago ra a ser re gu la das em lei es ta du al.

De ou tra par te, a pro pos ta tam bém ino va com
res pe i to à ques tão do ple bis ci to, que vol ta a com pre-
en der ape nas a po pu la ção da área di re ta men te in te-
res sa da, em re da ção de cer to modo as se me lha da ao
que foi ori gi nal men te es ta be le ci do na Cons ti tu i ção
Fe de ral de 1988.

Em suma, são al te ra ções que, so bre im pri mi rem
tra ta men to con ve ni en te e opor tu no à ma té ria, a nos so
ver tam bém for ta le cem o prin cí pio fe de ra ti vo, como bem 
as si na la do na jus ti fi ca ção aci ma re su mi da.

Por fim, re gis tre-se ain da que as al te ra ções em
co men to tam bém aten dem jus ta re i vin di ca ção de nu -
me ro sas Assem bléi as Le gis la ti vas es ta du a is, que as -
sim re cu pe ram im por tan te prer ro ga ti va em ter mos de
com pe tên cia para le gis lar.

III – Voto

Por todo o ex pos to, o nos so voto é pela apro va ção
da Pro pos ta de men da à Cons ti tu i ção nº 13, de 2003.

Sala das Co mis sões, 11 de ju nho de 2003. –
Edi son Lo bão, Pre si den te – João Alber to Sou za,
Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Mag no Mal ta
– Fer nan do Be zer ra – Mar ce lo Cri vel la – Siba Ma -
cha do – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Amir
Lan do – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ju vê nio da Fon se-
ca – Pe dro Si mon – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Cé sar Bor ges – De mós te nes Tor res – Pa u lo Octá -
vio – Arthur Vir gí lio – Tas so Je re is sa ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Da Organização Político-Administrativa

Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,

os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos
au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des -
mem bra men to de Mu ni cí pi os, far-se-ão por lei es ta-
du al, den tro do pe río do de ter mi na do por Lei Com ple-
men tar Fe de ral, e de pen de rão de con sul ta pré via,
me di an te ple bis ci to, às po pu la ções dos Mu ni cí pi os
en vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de Vi a bi li-
da de Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli ca dos na for ma
da lei.
....................................................................................

Da Emen da à Cons ti tu i ção

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;

....................................................................................
§ 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.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 15,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1996

Dá nova re da ção ao § 4º do  art. 18
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

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 foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção o Pa re cer nº 763, de 2003, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, con clu in do fa vo-
ra vel men te ao Pro je to de Lei do Se na do nº 132, de
2000, de au to ria do Se na dor Arlin do Por to, que al te ra
o De cre to-Lei nº 1.001, de 21 de ou tu bro de 1969 –
Có di go Pe nal Mi li tar e o De cre to-Lei nº 1.002, de 21
de ou tu bro de 1969 – Có di go de Pro ces so Pe nal Mi li-
tar (tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 22, de 1997, e o Pro je to de Lei do Se na do
nº 117, de 2000).

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, a par tir do dia 1º
de agos to, nos ter mos do art. 235, II, “d”, do Re gi men-
to Inter no.
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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 se en cer rou on tem
o pra zo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de 
Re so lu ção nº 28, 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 718, de 2003. Re la tor: Se na dor Luiz Otá -
vio), que re ti fi ca a alí nea “i” do art. 2º da Re so lu ção nº
25, de 13 de mar ço de 1997.

Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
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 quar ta-fe i ra, dia 16 de ju lho.
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi lido an -

te ri or men te o Pa re cer nº 765, 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
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 241, de 2000, que
con clui pela apre sen ta ção do Re que ri men to nº 572,
de 2003, de so bres ta men to da ma té ria até que o Pro -
je to de Re so lu ção do Con gres so Na ci o nal nº 8, de
2001, seja vo ta do pela Câ ma ra dos De pu ta dos.

O re que ri men to será in clu í do em Ordem do Dia
opor tu na men te.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Foi lido an -
te ri or men te o Pa re cer nº 766, de 2003, re fe ren te ao
Avi so nº 30, de 1999. A Pre si dên cia, em Obser vân cia
à con clu são do re fe ri do pa re cer, en ca mi nha a ma té ria
ao Arqui vo.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – So bre a
mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 673/2003

Bra sí lia, 8 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co, nos ter mos re gi men ta is, o Se nhor De pu-

ta do José Cha ves (PTB-PE) como Ti tu lar, em subs ti-
tu i ção ao De pu ta do Be ne di to de Lira (PP-AL), para
com por a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Ao en se jo re no vo pro tes tos de es ti ma e apre ço.
– De pu ta do Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Será fe i ta a 
subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nes te mo -
men to, pas so a Pre si dên cia dos tra ba lhos ao no bre
Se na dor Mão San ta. (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 pelo Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor Pa u lo Paim, do PT do Rio
Gran de do Sul.

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) – Exmº.
Sr. Pre si den te des ta ses são, Se na dor Mão San ta,
SRA.s. Se na do ras e Srs. Se na do res, vol to hoje à tri -
bu na para fa lar so bre a re for ma da Pre vi dên cia.

Em pri me i ro lu gar, mais uma vez, cum pri men to
o co lé gio de Lí de res do Se na do e a Mesa Di re to ra
des ta Casa, da qual, com mu i to or gu lho, faço par te
como Vice-Pre si den te, pela de ci são to ma da no dia de 
on tem, de, na pró xi ma ter ça-fe i ra, já co me çar mos a
tra ba lhar numa co mis são es pe ci al com pos ta de 11
Srs. Se na do res e 11 Srs. De pu ta dos, para dis cu tir,
bus car al ter na ti vas e cons tru ir uma sa í da ne go ci a da
so bre as sun to tão po lê mi co como a re for ma da Pre vi-
dên cia.

Os meus cum pri men tos ao Sr. Pre si den te João
Pa u lo, ao Pre si den te des ta Casa, Sr. Se na dor José
Sar ney, e ao Exe cu ti vo, que, en fim, abriu as por tas
para que se es ta be le ça um pro ces so de ne go ci a ção
so bre ma té ria tão im por tan te.

Sr. Pre si den te, em to dos os pa í ses do mun do em
que a re for ma da Pre vi dên cia te nha acon te ci do, ela foi
e é um tema ex plo si vo, di nâ mi co, que sen si bi li za a to -
dos, por que mexe na vida do ci da dão e na ex pec ta ti va
da sua apo sen ta do ria e da sua ve lhi ce. Por isso, sur -
pre en dem-me al guns co men tá ri os que en ten dem que
o pro ces so de dis cus são e ne go ci a ção da re for ma não
de ve ria re ce ber a aber tu ra que o Go ver no está dan do.
O Go ver no está cer to. Errou no iní cio, quan do apre-
sen tou uma pro pos ta e dis se que ela era in to cá vel – to -
le rân cia zero – e que não iria ne go ci ar com nin guém.
Sur pre en de-me ago ra que aque les que cri ti ca vam o
Go ver no de Luiz Iná cio Lula da Sil va, por que não ne -
go ci a va, ago ra o cri ti quem por ne go ci ar.

Aí não dá para en ten der, Se na dor Mão San ta.
Não é algo sé rio, fi can do no cam po da brin ca de i ra e
da ir res pon sa bi li da de. Como al guém que, até on tem,
cri ti ca va o Go ver no – e eu fa zia o mes mo, sim, por
não ha ver ne go ci a ção –, no mo men to em que o Go -
ver no abre a ne go ci a ção, con cor dan do em dis cu tir e
bus car pro pos tas al ter na ti vas, con ti nue fa zen do crí ti-
cas? Se na dor Mão San ta, isso pa re ce vir de pes so as
que não têm pro pos ta, não têm con te ú do, não têm co-
nhe ci men to da pro pos ta da re for ma da Pre vi dên cia,
não sa bem o que cons ta no mé ri to e não sa bem o que 
fa zer. Só di zer que é con tra ou a fa vor é fá cil. O en gra-
ça do é que vi pes so as, que eram con trá ri as à re for-
ma, re cla ma rem nes sa se ma na por que o Go ver no
abriu o pro ces so de ne go ci a ção! Ora, se sou con tra, e 
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o ou tro lado pede que eu apre sen te a mi nha pro pos ta,
mos tran do-se dis pos to a ne go ci ar, a cons tru ir al ter-
na ti vas, e eu não que ro ne go ci ar, é por que não te nho
pro pos ta.

Estou fa lan do com mu i ta tran qüi li da de por que
cri ti quei, sim, a re for ma, de for ma pon tu al, e o Se na-
dor Mão San ta é tes te mu nha dis so. Apre sen tei por
es cri to uma pro pos ta al ter na ti va, que en ca mi nhei a
to dos os mi nis té ri os, ao Pre si den te Lula, ao Re la tor, à 
co mis são cor res pon den te na Câ ma ra, e é cla ro que
es tou a ca va le i ro, mu i to tran qüi lo, para fa zer o de ba te
aqui, na Co mis são Espe ci al, em cima da pro pos ta al -
ter na ti va que en tre guei no iní cio do mês de ju nho.
Está aqui a data, 3 de ju nho de 2003. A pro pos ta está
cir cu lan do há cer ca de 45 dias.

Alguns di zem que o Go ver no Lula só ce deu à
pres são do Ju di ciá rio. É um pou co de ir res pon sa bi li da-
de, é des co nhe cer o mo vi men to dos ser vi do res pú bli-
cos. Eles, sim, es tão se mo bi li zan do no País todo; 50%
da ca te go ria, que já é um gran de nú me ro, está nes te
mo men to pa ra li sa da no País – são as uni ver si da des,
os com pa nhe i ros da Pre vi dên cia, da Re ce i ta, en fim,
de ze nas de ca te go ri as po de ri am ser ci ta das. Ora, di -
zer que o Go ver no só ce deu por ca u sa de pres sões do
Ju di ciá rio, que dis cor da da pro pos ta apre sen ta da, é
des co nhe cer a nos sa ca pa ci da de de mo bi li za ção:
quan do digo nos sa, re fi ro-me aos tra ba lha do res.

Essa mi nha tran qüi li da de de cor re tam bém do
fato de eu aqui co or de nar a Fren te Par la men tar em
De fe sa da Pre vi dên cia Pú bli ca, que tem dis cu ti do
pro pos tas. Fo ram apre sen ta das em tor no de qui nhen-
tas emen das à re for ma; so men te a Ban ca da do PT
apre sen tou 152 emen das.

Qu an do, na Ban ca da, foi sub me ti do à vo ta ção o
apo io à re for ma nos mol des an te ri o res, de 91 par la-
men ta res, 32 se po si ci o na ram a fa vor. Pou co mais de
30 par la men ta res não se fi ze ram pre sen tes e vin te vo -
ta ram con tra, mos tran do que que ri am ne go ci ar a pro -
pos ta do Go ver no. Até mes mo en tre os in te gran tes da
Ban ca da aqui no Se na do o tema é po lê mi co, de li ca do.

Não dá para en ten der essa crí ti ca. Estou ven do
nos jor na is, Se na dor Mão San ta, que até o pre si den te
ele i to da Argen ti na se achou no di re i to de cri ti car o
Go ver no bra si le i ro por es tar ne go ci an do a re for ma.
Que mo ral tem a Argen ti na para es tar se me ten do
numa ques tão in ter na do Bra sil? Eles não fa zem nem
o de ver de casa! Aque le país vem de uma si tu a ção de 
caos ab so lu to. Até tor ço para que a Argen ti na dê cer -
to, mas, por fa vor, cu i dem da Argen ti na que do Bra sil
cu i da mos nós. O que cabe dis cu tir con jun ta men te é o
Mer co sul, uma po lí ti ca de im por ta ção e ex por ta ção

sem ta ri fa ço, en fim, uma po lí ti ca que aju de os pa í ses
que com põem o Mer co sul.

Nes te mo men to, Sr. Pre si den te, a mi nha fala na
tri bu na é a fala de quem tem pro pos tas, de quem quer 
dis cu tir, de quem quer al te rar, de quem quer ne go ci ar,
de quem quer cons tru ir uma pre vi dên cia pú bli ca res -
pon sá vel, com teto. Por que tem que ter teto, todo
mun do sabe. Há mu i to tem po ve nho co bran do que a
cú pu la dos Três Po de res se re ú na e de fi na de uma
vez por to das esse teto para aca bar com essa his tó ria
de ma ra jás. Por que não apro fun da mos o de ba te com
tran qüi li da de?

Quem co nhe ce a mi nha pro pos ta sabe que de -
fen do o fim do fa tor pre vi den ciá rio, que sou a fa vor de
que a con tri bu i ção dos ina ti vos seja de res pon sa bi li-
da de dos go ver na do res. A pro pó si to, al guns go ver na-
do res – e não que ro ci tar no mes, por que não se tra ta
de crí ti ca pes so al – ago ra es tão de cep ci o na dos por -
que o Go ver no Lula abriu es pa ço para ne go ci a ções.
Ora, te ri am que fi car de cep ci o na dos se isso não ti -
ves se sido fe i to! De mais a mais, aqui no Con gres so
quem vai de li be rar são os de pu ta dos e se na do res, e
não os go ver na do res. Nós va mos de li be rar, nin guém
aqui vai vo tar com ca bres to de go ver na dor ne nhum.
Tam bém já dis se que nós não va mos sim ples men te
ca rim bar uma pro pos ta que ve nha do Exe cu ti vo, do
Ju di ciá rio ou de onde quer que seja; não va mos abrir
mão do pro ces so de ne go ci a ção, de dis cus são e de
ela bo ra ção.

Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, eu es ta va cum -
pri men tan do o nos so Go ver no por ter aber to es pa ço
para a ne go ci a ção. Di ri jo-me a V. Exª, por que sei que
V. Exª é da que las pes so as que tam bém exi gi ram es -
pa ço para de ba tes, ne go ci a ção.

Ca u sa-me es tra nhe za o fato de ago ra co me ça-
rem a cri ti car o nos so Go ver no por ter aber to es pa ço
para ne go ci ar. Ora, essa é uma obri ga ção de qual -
quer go ver no. Não me lem bro, nes ses meus de zes se-
te anos de Con gres so, de uma úni ca vez em que uma
emen da te nha vin do para cá, prin ci pal men te uma
emen da cons ti tu ci o nal, e o go ver no não te nha tido
que ne go ci ar. Eu es tra nha va o fato de o nos so Go ver-
no não ter ace i ta do a ne go ci a ção, mas, no mo men to
em que o faz, ele tem que ser elo gi a do. Nós mes mos,
que fo mos con tra de for ma pon tu al – sei que V. Exª
tam bém foi até cri ti ca da em cer tos mo men tos –, te -
mos que dar a mão à pal ma tó ria de for ma po si ti va.
Fico fe liz que o Go ver no te nha nos ou vi do. Se o nos so
Go ver no não nos ouve, re cla ma mos; quan do o Go-
ver no nos ouve e abre a pos si bi li da de de uma am pla
ne go ci a ção da re for ma, é cla ro que não po de mos ser
con tra.
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A Sra. Serys Slhes sa ren ko (Blo co/PT – MT) –
Se na dor, um apar te. Se na dor Pa u lo Paim, V. Exª está
co ber to de ra zão, en dos so as suas pa la vras e elo gio
o Go ver no. Pre ci sa mos dis cu tir, sim, era o que nós
que ría mos. Se as sim não ti ves se agi do, se ria um go -
ver no au to ri tá rio, um go ver no que está im pon do, um
go ver no que traz a co i sa pron ta. As opo si ções, em
qual quer si tu a ção, cos tu mam cri ti car: cri ti cam as pro -
pos tas pron tas que vêm para ser im pos tas e, quan do
são aber tas para a ne go ci a ção, tam bém cri ti cam; cri -
ti cam de qual quer je i to. Sa u da mos, com eu fo ria, eu
di ria, a po si ção do Go ver no. Pre ci sa mos apro fun dar a 
dis cus são das re for mas – nós, do Se na do e da Câ -
ma ra, a po pu la ção, a so ci e da de or ga ni za da – e aju -
dar a ela bo rar uma re for ma que aten da os in te res ses,
as ne ces si da des e as as pi ra ções da ma i o ria do povo
bra si le i ro. Aque les que cri ti cam as ne go ci a ções es tão
ten do uma pos tu ra au to ri tá ria com cer te za. Pa ra béns.
Co mun go de to das as suas idéi as.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Mu i to
obri ga do, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. Eu ti nha
cer te za de que era esse o pen sa men to de V. Exª, por
isso já ci ta va que a po si ção de V.Exª não se ria di fe-
ren te, como não foi, des de o pri me i ro mo men to em
que co me ça mos a dis cu tir esta pro pos ta. Aliás, ti ve-
mos a fe li ci da de de es tar jun tos em al guns mo men tos
com as en ti da des, di a lo gan do e bus can do aber tu ra
para ne go ci ar.

Per ce bo, ao fa zer uma sín te se das no tí ci as pu -
bli ca das, que são prin ci pal men te os gran des ban cos
que es tão mu i tos bra vos com o Go ver no por ter aber -
to es pa ço para a ne go ci a ção. Eu dis se ou tro dia e re -
pi to ago ra: quan do os gran des ban que i ros fa zem crí ti-
cas a al gu ma ini ci a ti va do go ver no ou do Par la men to,
sig ni fi ca que nós es ta mos no ca mi nho cer to, que es -
ta mos acer tan do. Os gran des ban cos es tão de olho
no fi lão re pre sen ta do pela pre vi dên cia pri va da, to dos
sa bem dis so. A pre vi dên cia pri va da re pre sen ta bi-
lhões e bi lhões de dó la res, por isso os gran des ban -
cos re cla mam quan do per ce bem que o go ver no, a
par tir da ne go ci a ção com a so ci e da de e com o Par la-
men to, co me ça a for ta le cer a pre vi dên cia pú bli ca.

Se ti ver que ha ver pre vi dên cia com ple men tar,
que ela seja pú bli ca. Se de pen der des te par la men tar,
fa re mos uma gran de pou pan ça in ter na ad mi nis tra da
pelo go ver no e in ves ti da prin ci pal men te no so ci al.

Todo mun do sabe – eu apre sen tei aqui um
exem plo ou tro dia – que a apli ca ção na pou pan ça é,
de fato, uma gran de pou pan ça in ter na. Só que os
ban cos pa gam 1% para o pou pa dor e apli cam esse
di nhe i ro no mer ca do de for ma es pe cu la ti va, fa zen do
o pa pel de agi o tas. Alter na ti va men te, apli cam em pa -

péis do go ver no, que paga 26% – só aí já do bram o di -
nhe i ro in ves ti do -, ou, pior ain da, em pres tam por meio 
do fa mo so che que ex pres so, o que che ga a lhes ren -
der 10%, 12% ao mês – ao mês! É cla ro que eles não
que rem que essa pou pan ça fi que nas mãos do go ver-
no, que seja in ves ti da no so ci al e dê um re tor no equi li-
bra do para o apli ca dor.

Eu di zia e re pi to ago ra: está na Casa o nos so
pro je to que quer que o di nhe i ro da pou pan ça de to dos
os ban cos seja usa do para a cons tru ção de ca sas
pró pri as, prin ci pal men te para os tra ba lha do res de ba -
i xa ren da, evi tan do que esse di nhe i ro fi que so men te
na es pe cu la ção fi nan ce i ra.

Por isso, Sr. Pre si den te, eu di ria que, ao con trá-
rio do que pen sam al guns pes si mis tas, hoje é um dia
de oti mis mo. Alguém já dis se isso – tal vez te nha sido
V. Exª, Se na dor Mão San ta –, mas vou fa zer ques tão
de re pe tir: o pes si mis ta, que acha que tudo está mal,
que tudo está er ra do, que tudo está uma por ca ria, já
sai per den do, já sai der ro ta do.O oti mis ta, que acre di ta
que po de mos avan çar, que po de mos cres cer, que
tem mu i ta es pe ran ça ape sar das di fi cul da des, por mal 
que vá, ga nha, por que al gu ma co i sa vai acon te cer. O
pes si mis ta já é um der ro ta do: tudo aqui lo que acon te-
cer fora do seu pes si mis mo, o pes si mis ta sai per den-
do; um avan ço a mais, de um mi lí me tro, já é uma der -
ro ta para ele. E aque le que apos tou num fu tu ro me -
lhor, di an te do pou co que avan çar, dirá: “Bom, não foi
tudo o que eu so nha va, mas se avan çou”. Fico na li -
nha do oti mis mo.

Numa ou tra opor tu ni da de, quan do es ti ve com o
Pre si den te Lula, ele me dis se: “Paim, as mu dan ças vi -
rão, mas vi rão no tem po cer to”. Tive a es pe ran ça de
que o Go ver no abris se o pro ces so de ne go ci a ção. E
foi o que ocor reu, com a par ti ci pa ção de to dos os Mi -
nis tros.Con fes so que não gos tei quan do o Pre si den te
dis se que iria sub me ter a re for ma à opi nião dos Go -
ver na do res. Acho que eles de vem go ver nar seus
Esta dos, com res pon sa bi li da de, e de i xar que nós, no
Con gres so, te nha mos o di re i to de de li be rar, dis cu tir e
ou vir, sim; mas a ca bres to, não. Po de mos ou vir to dos,
mas não tem ca bi men to a fra se que ouvi: “Só va mos
ne go ci ar o que os Go ver na do res per mi ti rem”. Não é
esse o ca mi nho. É pre ci so ne go ci ar com o Con gres so
e com a so ci e da de. Tam bém se deve ne go ci ar com os 
Go ver na do res, mas não a ca bres to. Caso con trá rio,
fu tu ra men te, quem man da rá no País, quem de li be ra-
rá e fará as leis será o co lé gio de vin te e sete Go ver-
na do res e não mais o Par la men to.

Sigo a li nha do oti mis mo, por que ve nho do mo vi-
men to sin di cal e gos to da ne go ci a ção. Por isso, pedi
ao Blo co de apo io ao Go ver no para fa zer par te da co -
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mis são. Não vou me omi tir. Vou es tar na co mis são,
mes mo que não te nha di re i to a voto, pois te rei di re i to
a voz. Qu e ro de ba ter e apre sen tar pro pos tas al ter na-
ti vas para a re for ma da Pre vi dên cia.

Ao con trá rio do que pu bli cam al guns jor na is – a
opi nião é li vre, mas faço ques tão de apro ve i tar o es -
pa ço que te nho na tri bu na para ex por o meu pon to de
vis ta –, o Go ver no está cor re to, tem que ne go ci ar, di a-
lo gar, sen tar à mesa e bus car pro pos tas al ter na ti vas,
que aten dam ao in te res se dos tra ba lha do res das áre -
as pú bli ca e pri va da, com o in tu i to de cons tru ir o que
cha mo de pre vi dên cia uni ver sal, igual para to dos.

No en tan to, é ne ces sá rio que haja uma tran si-
ção, que cons tru a mos uma pro pos ta boa e equi li bra-
da, e que nin guém seja o dono da ver da de. E que o
mé ri to seja dado ao povo bra si le i ro, à so ci e da de, à
de mo cra cia. Que seja uma po si ção fle xí vel po si ti va –
não aque la de fle xi bi li zar o di re i to dos tra ba lha do res
–, que uti li ze ar gu men tos que te nham con te ú do no
mé ri to do que deve ser a re for ma da Pre vi dên cia.

Sr. Pre si den te, en cer ro di zen do que no do cu-
men to que apre sen tei no dia 3 de ju nho e que teve o
aval de inú me ros De pu ta dos e Se na do res, re fe ri-me
à ne ces si da de de mu dar os se guin tes pon tos: o cál -
cu lo dos pro ven tos, o pe río do de base de cál cu lo, as
pen sões, a pa ri da de, a ida de mí ni ma e o re du tor, para 
ti rar mos o fa tor pre vi den ciá rio. Qu an to aos cri té ri os
para con tri bu i ção do ina ti vo, trans fe ri a res pon sa bi li-
da de para os Esta dos e Mu ni cí pi os. Pro pus a Pre vi-
dên cia pú bli ca com ple men tar para de ter mi na dos ca -
sos e dei su ges tões para au men tar o ca i xa da Pre vi-
dên cia, como a ges tão qua dri par ti te e a cen tra li za ção
dos re cur sos da Pre vi dên cia na pró pria Pas ta.

Des sa for ma, não per mi ti ría mos, Se na do ra
Serys Slhes sa ren ko, que ocor res sem fa tos como o
di vul ga do por V. Exª – e usei aque les da dos em al -
guns de ba tes –, dos R$6 bi lhões que sa í ram do co fre
da Pre vi dên cia, no mês de no vem bro, para o de ou -
tro Mi nis té rio. Se o sis te ma es ta va fa li do, como é que
se re ti ram R$6 bi lhões? V. Exª foi mu i to fe liz ao de -
nun ci ar o fato na que la opor tu ni da de. Eu, in clu si ve,
ci tei os da dos que V. Exª nos trou xe so bre a in clu são
so ci al de qua ren ta mi lhões de pes so as que es tão na
in for ma li da de, não es tão con tri bu in do para a Pre vi-
dên cia. Te nho pro pos tas con cre tas para in cluí-las.
Em uma de las, su gi ro que pa guem a me ta de do que
o au tô no mo paga hoje e que te nham um apor te, um
per cen tu al dos fun dos de pen são pri va dos, um per -
cen tu al mí ni mo que seja. Por tan to, es sas pes so as
te ri am o apor te do fa tu ra men to e, na tu ral men te, a
con tri bu i ção do Go ver no.

Enfim, a nos sa pro pos ta se gue a li nha do com -
ba te à so ne ga ção. Não se tra ta de uma caça às bru -
xas, mas de se fa zer uma au di to ria. Por que não se
faz uma au di to ria nas con tas da Pre vi dên cia para se
cons ta tar se ela é su pe ra vi tá ria ou não, já que al guns
con ti nu am in sis tin do que ela é su pe ra vi tá ria? Eu
acre di to nis so. Por que o Tri bu nal de Con tas não faz
essa au di to ria?

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Pa u lo Paim, la men to ter que in ter rom pê-lo, mas V. Exª 
já ul tra pas sou o seu tem po em 10% do pre vis to pelo
Re gi men to Inter no. Com o pro nun ci a men to que fez, V.
Exª está ins cri to nes ta Casa no ní vel de José Bo ni fá-
cio, de Rui Bar bo sa e de Pa u lo Bros sard.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Se na dor Mão San ta, com es sas con si de ra ções
V. Exª pra ti ca men te con clu iu o meu pro nun ci a men to
com um bri lho que nem eu con se gui ria dar a ele.

Agra de ço a V. Exª pela to le rân cia com re la ção
ao tem po.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Com esse
fi nal, V. Exª igua la-se a Jo a quim Na bu co.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra, pela or dem de ins cri ção, à Se na do ra Fá ti ma
Cle i de. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, à
Se na do ra Íris de Ara ú jo. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, pela or dem de ins cri ção, à
Se na do ra He lo í sa He le na. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Serys Slhes sa-
ren ko, do Par ti do dos Tra ba lha do res, pela re pre sen ta-
ção do Esta do de Mato Gros so.

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, SRA.s e Srs. Se na do res,
ao ou vir o dis cur so do Se na dor Pa u lo Paim, de ci di-
mos mu dar o as sun to so bre o qual ía mos fa lar para
abor dar o tema Pre vi dên cia.

Se na dor Pa u lo Paim, essa ques tão pa re cia tão
di fí cil, tão ina mo ví vel – não sei se é o ter mo cor re to –,
qua se que im pos sí vel de se dis cu tir. Ca u sa va al guns
tra u mas em se to res da so ci e da de e mes mo en tre
nós, Par la men ta res, prin ci pal men te na que les que
sem pre dis se ram que pre ci sá va mos abrir e am pli ar o
de ba te e que só uma cons tru ção am pla e con jun ta
po de ria le var a uma me lhor pro po si tu ra. Ví nha mos, a
todo mo men to, re ce ben do crí ti cas e en fren tan do di fi-
cul da des.

Ago ra, co me ça-se a dis cu tir a ma té ria com pro -
fun di da de na Câ ma ra – e, com cer te za, ela virá para o 
Se na do –, e es ta mos sen tin do que a re for ma pode
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ser di fe ren te. E isso nos en tu si as ma, Sr. Pre si den te
Mão San ta, SRA.s e Srs. Se na do res, por que pas sa-
mos a acre di tar que essa re al men te será uma re for-
ma que vai mu dar este País.

Hoje, pela ma nhã, eu re fle tia um pou co so bre
essa ques tão e pen sa va que ela re al men te é di fí cil.
Não con si go pen sar em apro var uma re for ma em que
um ina ti vo, que ga nha R$1.059,00, te nha que vol tar a
pa gar a Pre vi dên cia. Não con si go pen sar em vo tar a
fa vor de uma pro pos ta des sas. Por ou tro lado, não
con si go pen sar em vo tar a fa vor de que não se co bre
da que les que es tão ga nhan do em tor no de R$20 mil,
R$40 mil. 

Tal vez eu não es te ja con se guin do es tu dar a ma -
té ria com a pro fun di da de com que V. Exª, Se na dor
Pa u lo Paim, está es tu dan do, até por que V. Exª está há
mais tem po nes sa área. Mas não con si go ver o que
está amar ran do os gran des sa lá ri os e as gran des
apo sen ta do ri as, para que não se jam tão gran des, e
não só da qui para fren te, e que eles re al men te se jam
ta xa dos, e para va ler.

Con ce do o apar te ao Se na dor Sibá Ma cha do e,
de po is, ao Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Se na do-
ra Serys Slhes sa ren ko, te nho acom pa nha do esse de -
ba te, ouvi o dis cur so do Se na dor Pa u lo Paim, com ple-
men ta do, com jus tas pre o cu pa ções, por V. Exª. O
meu ra ci o cí nio se gue tam bém um pou co por essa li -
nha. Até o pre sen te mo men to, não sa be mos de nin -
guém que seja con tra as re for mas. To dos são fa vo rá-
ve is. Po rém, quan do in ter fe re em de ter mi na dos se to-
res, a re for ma não é vá li da. Con si de ram-na boa, des -
de que não afe te seus pró pri os in te res ses. Tam bém
que ro ser so li dá rio a essa sua pre o cu pa ção. Ima gi no
que, no Bra sil, do je i to que está, com mi lhões de pes -
so as fora de pos tos de tra ba lho, com mi lhões de pes -
so as sem con di ções de ad qui rir até mes mo o que é
bá si co, como a ali men ta ção, e sem di re i to a ne nhu ma
es pé cie de ci da da nia, é pre ci so ha ver o mí ni mo de
con tri bu i ção de to dos os se to res da so ci e da de. Há
aque la idéia do Go ver no de fa zer com que os ban cos,
obri ga to ri a men te, apli quem 2% do seu lu cro lí qui do
em mi cro cré di to, de exi gir que o Po der Le gis la ti vo re -
nun cie – ouvi isso de re pre sen tan tes da Ban ca da do
PT na Câ ma ra – à sua pre vi dên cia es pe ci al e que o
Ju di ciá rio ace i te a idéia de um teto má xi mo, para que
to dos os ou tros se to res pos sam se en tro sar, a fim de
con tri bu í rem para o cres ci men to do Bra sil. Entre tan to,
nes se caso, fico pre o cu pa do, por que ape nas o ser vi-
dor pú bli co fe de ral fi ca rá como bode ex pi a tó rio do
pro ces so. Não pode ser! Pre o cu pa-me, ain da mais, fi -
car mos aqui fa zen do um tipo de de ba te que con si de-

ro pre ju di ci al não ao Go ver no, mas à so ci e da de como 
um todo. É pre ci so ve ri fi car até onde os mi li ta res de -
vem re cu ar, até onde o Ju di ciá rio e o Le gis la ti vo de -
vem re cu ar. Só as sim, com toda a au to ri da de do mun -
do, será pos sí vel para o se tor pú bli co, em ge ral, o do
Exe cu ti vo, dar, de bom gra do, a sua con tri bu i ção.
Encer ro este apar te di zen do que a re for ma da pre vi-
dên cia é um pro ces so so li dá rio, como tem dito o Mi -
nis tro Ber zo i ni, e não um tí tu lo de ca pi ta li za ção.
Quem qui ser tí tu lo de ca pi ta li za ção deve par tir para o
sis te ma fi nan ce i ro co mum. Por ser um sis te ma so li dá-
rio, es ta mos con tri bu in do em nos so be ne fí cio e dos
de ma is, para que todo e qual quer bra si le i ro, atin gi do
aque le es tá gio de ter mi na do em lei, pos sa usu fru ir
des se be ne fí cio na sua ter ce i ra ida de. Obri ga do a V.
Exª, no bre Se na do ra Serys Slhes sa ren ko. Pa ra béns!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Sibá Ma cha-
do. Ouço o apar te do Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – No bre Se -
na do ra Serys Slhes sa ren ko, faço este apar te ao seu
pro nun ci a men to – e ten ta rei ser o mais rá pi do pos sí-
vel – a fim de tam bém cum pri men tá-la, a exem plo do
Se na dor Sibá Ma cha do, que dis se que o mo men to é
de diá lo go, é de ne go ci a ção en tre os três Po de res e,
na tu ral men te, a so ci e da de, para en con trar mos uma
sa í da para uma boa re for ma da pre vi dên cia. Hoje,
ouvi al guém di zer que está con tra a re for ma por que,
ago ra, todo mun do vai ter sa lá rio in te gral, dan do a im -
pres são de que aque les que que rem a ne go ci a ção
são a fa vor – e V. Exª dá esse en fo que – dos sa lá ri os
dos ma ra jás. Co i sís si ma ne nhu ma! Nin guém, aqui,
está a fa vor de sa lá ri os de ma ra jás. Esta mos sa u dan-
do o pro ces so de ne go ci a ção que o Go ver no abriu, o
qual tan to pe di mos. Mas o que vai ser cons tru í do nes -
sa ne go ci a ção ain da não sa be mos, por que pode ha -
ver um rol de pro pos tas. Mas tam bém não pos so ven -
der a ima gem de que a re for ma vai ser exa ta men te o
que pen so ou o que V. Exª pen sa, Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, ou o que pen sam os Se na do res Sibá
Ma cha do e Mão San ta. É cla ro que é sa u dá vel a ne -
go ci a ção. Antes de cri ti ca rem, va mos pas sar a ne go-
ci ar, a en ta bu lar um pro ces so de diá lo go en tre o Le -
gis la ti vo e, prin ci pal men te, o Exe cu ti vo, ou vin do as
en ti da des. Esse é o tri pé que vai con quis tar a so ci e-
da de e com o qual se al can ça rá uma boa re for ma. Os
crí ti cos da ne go ci a ção, que afir mam que quem quer
ne go ci ar quer man ter sa lá ri os de ma ra já, não sa bem
o que es tão fa lan do. Por fa vor, pa rem de fa lar bo ba-
gem! Estão fa lan do bo ba gem! As pro pos tas de to dos
os Se na do res que es tão nes te ple ná rio vi sam, em pri -
me i ro lu gar, a dar um cor te nos sa lá ri os dos ma ra jás,
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de for ma ab so lu ta. E não se tra ta de so men te tri bu tar
em 11%. V. Exª ar gu men tou mu i to bem quan do ques -
ti o nou o por quê de não se cri ar um ins tru men to para
fa zer com que quem ga nha R$20 mil, R$30 mil, R$40
mil, R$50 mil pas se a ga nhar o teto mí ni mo. E qual é o 
teto mí ni mo? Con for me a Cons ti tu i ção, é aque le es ti-
pu la do pe los três Po de res, pe los sa lá ri os do Pre si-
den te da Re pú bli ca, dos Pre si den tes da Câ ma ra e do
Se na do e do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de-
ral. É só fi xar um teto, que os ma ra jás per de rão R$20
mil, R$30 mil, R$40 mil ou R$50 mil em seus ven ci-
men tos. Va mos ca mi nhar para a ne go ci a ção. Pa ra-
béns a V. Exª! Está na or dem do dia a dis cus são, a ne -
go ci a ção, da re for ma da pre vi dên cia. Pa ra béns ao
nos so Go ver no!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Obri ga da, Se na dor Pa u lo Paim. Eu di ria que é
jus ta men te o con trá rio. A re for ma, do je i to que está aí, 
não está atin gin do os ma ra jás. Mas, ago ra, abrin-
do-se o de ba te, a dis cus são, po de re mos re al men te
co lo car um pa ra de i ro nes sa ques tão. Para aque les
que es tão afir man do que não in te res sa mais a re for-
ma, por que ela ago ra vai dar mar gem a que os ma ra-
jás con ti nu em com seus sa lá ri os, eu di ria: ao con trá-
rio, ago ra será de fi ni do um li mi te, fa zen do com que
aca be essa his tó ria dos ma ra jás. A hora é ago ra, Se -
na dor Mão San ta. Esta mos aqui para isso. Ou agi mos
ago ra, mo men to em que se abriu a opor tu ni da de para 
o de ba te, em que se abriu essa pos si bi li da de, ou, do
je i to que está a re for ma, os ma ra jás con ti nu a rão a
exis tir com cer te za!

No dia 22 de ju lho, no Au di tó rio Pe trô nio Por te la
– e con si de ro mu i to im por tan te a nos sa par ti ci pa ção
–, ha ve rá um am plo de ba te, que con ta rá com a pre -
sen ça de pes so as do ex te ri or, pes so as al ta men te
pre pa ra das nes sa ques tão, que en ten dem o tema da
pre vi dên cia, não só pe los exem plos de seus pa í ses,
que às ve zes não se adap tam ao nos so, mas pelo co -
nhe ci men to que têm do Bra sil. Elas es ta rão aqui dis -
cu tin do essa ques tão da pre vi dên cia e, em es pe ci al, a
ques tão dos fun dos de pen são. Essa é uma pre o cu-
pa ção imen sa, Se na do res Pa u lo Paim, Sibá Ma cha-
do, que me apar te a ram, e Se na dor Mão San ta, que
pre si de a ses são nes te mo men to. Essa é uma pre o-
cu pa ção gran de, gra ve, di fí cil e com ple xa, e pre ci sa-
mos dis cu ti-la com pro fun di da de.

Por tan to, este é um mo men to em que me sin to
en tu si as ma da em dis cu tir as re for mas. Já foi dito aqui,
em es pe ci al pelo Se na dor Sibá Ma cha do, que to dos
os bra si le i ros es tão es pe ran do e bus can do es sas re -
for mas. Elas são im por tan tes. Nin guém é con tra a re -
for ma. Mas que re mos uma re for ma que be ne fi cie os

40 mi lhões de bra si le i ros que não são con tem pla dos
pela pre vi dên cia – ar re don dan do o nú me ro – e não
aque les que sem pre ti ve ram as sis tên cia. Esse tipo de 
re for ma não es ta ria aten den do como deve à so ci e da-
de bra si le i ra. Qu e re mos uma re for ma que ve nha para
va ler, mos tran do que o novo está es ta be le ci do nes te
País.

Não te nho dú vi da de que, para o Pre si den te
Lula, é im por tan te esse de ba te, essa dis cus são. É
pre ci so que se am plie e se abra o de ba te para a cons -
tru ção de uma re for ma que re pre sen te o novo.

A so ci e da de, de um modo ge ral, afir ma que
essa re for ma que aí está é do Pre si den te Lula, do Go -
ver no Fe de ral. Não, essa re for ma foi ela bo ra da com a
par ti ci pa ção dos 27 Go ver na do res e, por tan to, in te-
res sa e aten de às exi gên ci as dos Go ver na do res.
Então, essa re for ma pre ci sa ser dis cu ti da pro fun da-
men te, in clu si ve com os Go ver na do res, ana li san-
do-se os pon tos fa vo rá ve is, os des fa vo rá ve is e aque -
les a se rem su pe ra dos pe los pró pri os Esta dos, pois
os Esta dos têm si tu a ções com ple ta men te di fe ren ci a-
das. Há Esta dos que já co bra vam a pre vi dên cia dos
ina ti vos; ou tros, não. E, ao in vés da que les que não co-
bra vam con se gui rem se ar ti cu lar para não ser co bra-
da essa con tri bu i ção, aque les que a co bra vam do mi-
na ram, in clu in do a co bran ça no tex to da re for ma.

Isso tem que ser dito. A so ci e da de tem que sa -
ber que esse pon to pode ser su pe ra do a par tir da dis -
cus são nos Esta dos. Não é uma re for ma que o Go ver-
no Fe de ral está im pon do, mas que está vin do, fun da-
men tal men te, de uma dis cus são com os Go ver na do-
res, que pre ci sa ser re to ma da. É mu i to im por tan te a
par ti ci pa ção dos vin te e sete Go ver na do res, como é
fun da men tal a par ti ci pa ção de to dos nós, nas nos sas
ba ses. Que o Se na dor Mão San ta par ti ci pe e leve
essa dis cus são para o Pi a uí; se for pre ci so, ire mos lá
jun tos dis cu tir, e S. Exª, se for ne ces sá rio, po de rá ir ao 
meu Esta do le var suas idéi as, pois há al guns pon tos
que di ver gem e ou tros que con ver gem. Assim, tro ca-
re mos es sas idéi as jun to às nos sas ba ses, para que a 
po pu la ção as en ten da.

Até há pou co tem po, mu i tos acha vam que os
apo sen ta dos que ga nham R$240,00, R$500,00 ou
R$1.000,00 te ri am que vol tar a pa gar à Pre vi dên cia,
quan do isso não é real. A pro pos ta en vol ve os que ga -
nham aci ma de R$1.058,00, va lor que acho mu i to ba i-
xo e ao qual sou con trá ria, tam bém. Então, to das es -
sas ques tões têm que ser es cla re ci das, co lo ca das na
mesa e de ve mos che gar a um acor do.

O Se na dor Pa u lo Paim dis se mu i to bem que não 
sa i rá a re for ma que S. Exª de se ja, ou que o Se na dor
Mão San ta, a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko ou qual -
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quer ou tro De pu ta do, Se na dor ou Go ver na dor, ou até
o Pre si den te da Re pú bli ca, que rem, por que te ría mos
que ter mi lha res de re for mas, mas deve ha ver um en -
ten di men to para que saia uma re for ma mais pró xi ma
– e por isso ela pre ci sa ser am pla men te dis cu ti da – do
aten di men to dos in te res ses da ma i o ria da so ci e da de
bra si le i ra, que a vida in te i ra foi ex plo ra da, es po li a da e
não usu fru iu o mí ni mo des ses be ne fí ci os, em es pe ci-
al a po pu la ção do meio ru ral, ho mens e mu lhe res que
não têm ne nhum di re i to, pra ti ca men te. Essas co i sas
têm que ser bus ca das com fir me za e com de ter mi na-
ção, não te nho dú vi das.

Te nho as so ma do sem pre à tri bu na e fa la do do
mes mo tema. Tra ta-se de um com pro mis so meu fa lar
do as sun to, nem que seja por um mi nu to, e vou fazê-lo
hoje tam bém. O as sun to, Se na dor Mão San ta, V. Exª já 
deve ter adi vi nha do, são as es tra das, a res pe i to das
qua is não de i xa rei de fa lar, pois é um com pro mis so
meu, en quan to não re ver ter mos essa si tu a ção.

Em Mato Gros so, há es tra das pa ra li sa das, in-
trans po ní ve is e com tre chos em si tu a ção de emer-
gên cia, cha ma dos de pon tos crí ti cos. Pre ci sa mos re -
sol ver essa ques tão, o que sig ni fi ca ter mos re cur sos,
o que nos re me te à Cide. E vou con ti nu ar ba ten do
nes ta te cla: di nhe i ro há – há bi lhões da Cide já ar re ca-
da dos.

Te nho a in for ma ção de que 25% da Cide não es -
tão mais sen do re co lhi dos de vi do a li mi na res na Jus ti-
ça, como tam bém te nho cons ciên cia de que es sas li -
mi na res só es tão sen do ga nhas por que esse re cur so
não está sen do usa do na qui lo para o qual foi cri a do.
Des ses re cur sos, 75% de ve ri am ser des ti na dos à re -
cu pe ra ção, res ta u ra ção e cons tru ção de es tra das fe -
de ra is.

Re lem bro o que pre ci sa ser re lem bra do: as es -
tra das es tão nes sa si tu a ção por que se per mi tiu que
elas che gas sem a esse pon to. Estra das não es tra-
gam de um dia para o ou tro, são ne ces sá ri os vá ri os
anos para que elas che guem ao es ta do de de pa u pe-
ra ção ge ral em que se en con tra gran de par ce la das
es tra das fe de ra is, do Mato Gros so e de ou tros Esta -
dos. O mes mo go ver no que as de i xou che ga rem a
essa si tu a ção ve tou a re gu la men ta ção da Cide. Por
ca u sa des se veto, o di nhe i ro não está sen do usa do
para a res ta u ra ção das es tra das. Como al guns acha -
vam que 75% para a res ta u ra ção, re cu pe ra ção e
cons tru ção de es tra das re pre sen ta vam mu i to di nhe i-
ro, o Sr. Fer nan do Hen ri que ve tou a con tri bu i ção.
Então, é a hora de nos po si ci o nar mos.

Tam bém acho, SRA.s e Srs. Se na do res, que é
di fí cil, di an te da si tu a ção de emer gên cia das nos sas
es tra das, con se guir mos der ru bar esse veto com a

agi li da de ne ces sá ria, até por que deve ser fe i to um re -
es tu do, uma nova pro pos ta para que haja a re gu la-
men ta ção da Cide. Acre di to que isso só vai acon te cer
no ano que vem. Mas, tudo bem! Espe ra re mos uma
nova re gu la men ta ção para o pró xi mo ano; no en tan to,
pre ci sa mos de re cur sos para a res ta u ra ção das es tra-
das ime di a ta men te.

SRA.s e Srs. Se na do res, in sis to que exis te uma
fór mu la, e não é má gi ca, para se usar um pou co des -
se per cen tu al da Cide. Na re gu la men ta ção, es ta vam
des ti na dos 75%. Sou con tra – sem pre de cla rei a mi -
nha po si ção – me di das pro vi só ri as, mas, nes se caso,
te nho cer te za de que é pos sí vel. Eu apóio, e te nho
cer te za de que to dos os Se na do res tam bém o fa rão,
uma me di da pro vi só ria de emer gên cia que des ti ne
10%, 20% ou 30% des se re cur so que está pa ra do –
se gun do in for ma ções do Mi nis té rio da Fa zen da, algo
em tor no de 10 bi lhões, po den do che gar, até o fi nal do 
ano, a 12 bi lhões – para a res ta u ra ção das es tra das
até o fi nal do ano. Esse é um sal to de gi gan te que o
Go ver no pode dar.

Por isso, mais uma vez, faço um ape lo às SRA.s
e aos Srs. Se na do res, ao nos so Pre si den te da Re pú-
bli ca e ao Mi nis tro da Fa zen da para que con cre ti zem
isso com a agi li da de de vi da, me re ci da e ne ces si ta da.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a

pa la vra, de acor do com a or dem de ins cri ção, ao Se -
na dor Ro me ro Jucá. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra, de acor do com a lis ta de ins -
cri ção, ao Se na dor Sibá Ma cha do, do PT, pela re pre-
sen ta ção do Esta do do Acre.

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, re pre sen tan te do Esta do do Acre, po -
rém ori gi ná rio do Pi a uí.

Bom dia, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do-
res, que ria con ti nu ar o de ba te fa zen do uma bre ve re -
fle xão so bre os pas sos sig ni fi ca ti vos do Bra sil em di -
re ção a um fu tu ro me lhor. Gos to de ler um pou co de
His tó ria e fico mu i to ad mi ra do de ver pes so as que
usam de toda a sua in te li gên cia e ca pa ci da de de li de-
ran ça para pen sar num fu tu ro que, às ve zes, nem vão
al can çar. Essas pes so as pen sam mu i to lon ge e pro -
cu ram tra ba lhar para a cons tru ção des se fu tu ro.

Os ale mães fi ze ram duas aven tu ras mi li ta res,
tra va ram e li de ra ram duas gran des guer ras e tor na-
ram-se as pes so as mais de sa cre di ta das, sob o pon to
de vis ta so ci al, ten do cons tru í do uma li de ran ça como
Adolf Hi tler. Nis so tudo, sur pre en de-me a ca pa ci da de
dos ale mães de sair das cin zas, do nada, e se re cu pe-
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rar. Cer ca de dois anos após o ar ra so da Se gun da Gu -
er ra Mun di al, o país cri ou a Co mu ni da de Eco nô mi ca
do Car vão e do Aço, já pen san do cem anos à fren te.

Os ja po ne ses, que sa í ram tam bém des tro ça dos
da que la guer ra, acre di ta ram que o ca mi nho se ria ou -
tro e que não dava mais para que rer do mi nar o mun do
por via das ar mas. Re sol ve ram, en tão, tri lhar pelo ca -
mi nho da tec no lo gia de pro du ção de pon ta, che gan do
o Ja pão a ser o se gun do ou o ter ce i ro país mais im -
por tan te do Pla ne ta.

Os ale mães, ten do em vis ta a cri a ção da Co mu-
ni da de Eco nô mi ca do Car vão e do Aço, le va ram isso
de ma ne i ra tão sé ria que hoje es ta mos as sis tin do à
atu a ção da Co mu ni da de Eco nô mi ca Eu ro péia, cha -
ma da União Eu ro péia, e à ca pa ci da de de aglu ti na ção
e de es tra té gia que es sas na ções têm de mons tra do
ao mun do.

Sa í mos da re la ção ge o po lí ti ca da Gu er ra Fria
en tre so ci a lis tas e ca pi ta lis tas, Rús sia e Esta dos Uni -
dos, para um bre ve pe río do en tre nor te e sul, en tre ri -
cos e po bres, de sen vol vi dos e sub de sen vol vi dos, e
de po is para uma nova ge o po lí ti ca, a dos blo cos. Essa
re la ção ge o po lí ti ca está avan çan do mais do que as
re la ções eco nô mi cas, as re la ções so ci a is, fi nan ce i ras
e ju rí di cas de tal ma ne i ra que a União Eu ro péia já é
mu i to mais do que um blo co eco nô mi co. Se gun do os
con ce i tos da Ge o gra fia, ten de a se tor nar no fu tu ro
um país, uma úni ca na ção, com lín guas di fe ren tes,
com his tó ri as di fe ren tes, mas apon tan do nes se rumo. 

Te nho gran de ad mi ra ção pe las pes so as que
pen sam em lon go pra zo. E é nes se sen ti do que cha -
mo a aten ção para o nos so País. Con fes so a V. Exª
que não co nhe cia o Pre si den te Lula, em bo ra já te nha
con vi vi do com Sua Exce lên cia des de 1986, quan do o
vi pes so al men te pela pri me i ra vez. E Sua Exce lên cia
já anda no Acre des de 1980. E quan do o PT che ga va
ao Go ver no, dava sem pre um fri o zi nho na bar ri ga, ao
pen sar:será que va mos dar con ta? Pos so ates tar que 
as ex pe riên ci as do PT em Pre fe i tu ras mu ni ci pa is es -
tão da das; as ex pe riên ci as do PT em Go ver nos es ta-
du a is, tam bém es tão da das, onde ti ve mos, di ga mos
as sim, epi só di os de “a” a “z”, en tre su ces sos e in su-
ces sos.

Enfren ta mos di fi cul da des no Espí ri to San to, no
Rio Gran de do Sul, no Mato Gros so, onde o Go ver na-
dor Zeca ven ceu por pou co. No en tan to, tam bém te -
mos a re e le i ção do Go ver na dor do Acre, Jor ge Vi a na,
da for ma como acon te ceu no ano pas sa do. Qu an do o
PT che gou ao Go ver no Fe de ral, fi quei com medo,
per gun tan do se iría mos dar con ta do re ca do. Mas nos 
pri me i ros cem dias de Go ver no, fi quei tão con fi an te
na ca pa ci da de de pen sa men to es tra té gi co do Pre si-

den te Lula que re sol vi fa zer aqui essa com pa ra ção.
Lon ge de mim com pa rar as ten dên ci as so ci o ló gi cas,
ide o ló gi cas dos ale mães, mas es tou cha man do a
aten ção para o pon to da ob ser va ção de fu tu ro. É pre -
ci so acre di tar na pos si bi li da de de re cons tru ção na ci o-
nal, acre di tar na pos si bi li da de da cons ti tu i ção de um
blo co ca paz de fa zer fren te a qual quer ten dên cia da
eco no mia mun di al.

Hoje o mun do não tem mais só os Esta dos Uni -
dos para fa zer gran des ne gó ci os. O so ma tó rio do PIB
da União Eu ro péia che ga a mais de US$9tri lhões, en -
quan to que o PIB da Naf ta, que re ú ne Esta dos Uni -
dos, Ca na dá e Mé xi co, está a US$8,5 tri lhões. Então,
fi nan ce i ra men te, os eu ro pe us são mais ri cos do que
os ame ri ca nos.

Tec no lo gi ca men te tam bém es tão avan çan do na 
di re ção des sa su pe ri o ri da de e, gra ças a Deus, re nun-
ci an do ao apa ra to mi li tar – o apa ra to ame ri ca no con -
so me vul to sas so mas de re cur sos do or ça men to da -
que la na ção. E ain da há uma ten dên cia ame ri ca na de 
im por-se ao mun do não só tec no lo gi ca men te, não só
po li ti ca men te, mas mu i to mais mi li tar men te.

A far sa da guer ra do Ira que vai ser a mar ca da
ver go nha do iní cio do sé cu lo XXI. Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, o Se na do ame ri ca no vive,
hoje, uma si tu a ção gra ve em apu rar os fa tos que re -
pre sen tam a lou cu ra, va mos di zer as sim, a in sa ni da-
de men tal do lí der de um país que li de ra, se não o
mun do, gran de par te dele, e de fla grou uma guer ra in -
sa na da que la na tu re za. E o re sul ta do é que não en -
con tra ram uma arma se quer que jus ti fi cas se a guer -
ra, não en con tra ram ne nhu ma li ga ção de Sa dam
Hus se in com or ga ni za ções, como eles su pu nham. E
es ta mos amar gan do os re sul ta dos do jogo de um
gran de lí der.

Faço aqui uma com pa ra ção: si tu a ção ale mã:
União Eu ro péia; si tu a ção ame ri ca na: Ge or ge Bush, e
si tu a ção do Ter ce i ro Mun do: Bra sil.

Assim, que ro di zer a V. Exªs que o Pre si den te
Lula está dan do o pri me i ro pas so, na mi nha con cep-
ção, para o Bra sil de um fu tu ro me lhor. Em quan to
tem po, Sr. Pre si den te? Não sei. Não sei em quan to
tem po. Mas ve ja mos: dar a mão a Hugo Cha ves na -
que la hora – não a Hugo Cha ves, mas à sim bo lo gia
de uma pes soa ele i ta de mo cra ti ca men te, con for me a
Cons ti tu i ção da que le país, cri an do o Gru po dos Ami -
gos da Ve ne zu e la; dar a mão à Argen ti na no pior mo -
men to vi vi do por aque le país; dar a mão à Bo lí via,
opor tu ni da de em que se re a li za rá a li ga ção ro do viá ria
com aque le país, por in ter mé dio do Esta do do Acre,
além da re la ção de con tra to de com pra de gás para o
Esta do do Mato Gros so; dar a mão à Amé ri ca do Sul,
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to das es sas são me di das que fa rão com que o Bra sil,
como apre go am os Lí de res, exer ça a li de ran ça.

Te mos vá ri os vôos diá ri os para Eu ro pa, Esta dos
Uni dos, Ja pão e ou tros pa í ses, mas ne nhum para a
Áfri ca do Sul. O Pre si den te Lula está cha man do a
aten ção do Bra sil para uma in te gra ção com a Áfri ca
do Sul e, em se gun do lu gar, com a Rús sia – o que so -
brou da ex-União So vié ti ca –, para cri ar um ou tro tipo
de re la ção de mer ca do. O Mer co sul vai abran ger os
pa í ses an di nos. A Áfri ca, co me çan do pela Áfri ca do
Sul; jun ta men te com a Ásia, Eu rá sia, com a Rús sia,
irão cons ti tu ir-se em um país que vai cha mar a aten -
ção da que les que sem pre fo ram cha ma dos de pe que-
nos. For ma rão o cha ma mos de uma eco no mia so li dá-
ria, uma co o pe ra ti va das ne ces si da des ma i o res, para
que pos sa mos fa zer fren te a dois gran des gru pos
cha ma dos União Eu ro péia e Naf ta.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Sibá Ma cha do, per mi te-me V. Exª um apar te, no mo -
men to em que en ten der opor tu no?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Com 
cer te za, Se na dor Pa u lo Paim, pode fazê-lo ago ra.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Sibá Ma cha do, eu não po de ria de i xar de cum pri men-
tar V. Exª por este pro nun ci a men to que faz da tri bu na
do Se na do, dan do-nos uma vi são in ter na ci o nal e,
além de tudo, tra zen do à tona uma lem bran ça po si ti va
para que esta Casa per ce ba a pos tu ra de es ta dis ta
que Sua Exce lên cia, o Pre si den te Lula, está ten do. A
aná li se de V. Exª é cla ra e pre ci sa, apre sen tan do-nos
da dos e in for ma ções com o in tu i to de mos trar ao povo
bra si le i ro – e al guns o cri ti cam por Sua Exce lên cia es -
tar a di a lo gar com o mun do, ago ra em vi si ta a Por tu-
gal – que to das as ações têm uma ra zão de ser e uma
res pon sa bi li da de que a His tó ria ha ve rá de re co nhe-
cer. É fun da men tal, den tro des sa vi são in ter na ci o nal,
o for ta le ci men to do Mer co sul. Qu an do V. Exª fala da
im por tân cia do Naf ta, do Mer ca do Co mum Eu ro peu,
do Blo co Asiá ti co, do Blo co Andi no, que ora se for ma,
para nós, aqui da Amé ri ca do Sul, é fun da men tal a li -
de ran ça do Bra sil para que o Blo co do Mer co sul cres-
ça, se for ta le ça e pos sa dis cu tir, não digo que em pé
de igual da de, mas, pelo me nos, em me lho res con di-
ções, o de ba te que te re mos que en fren tar. Não que ro,
aqui, en trar no mé ri to de ser mos con tra ou a fa vor da
Alca – sei que V. Exª é um es tu di o so do as sun to. Por
es ses mo ti vos, são im por tan tes as vi a gens do Pre si-
den te Lula. Mas que ro tam bém en fa ti zar que, aqui, no 
Bra sil, de ve mos tra tar com mu i to ca ri nho o for ta le ci-
men to do Mer co sul, por que, nes se gran de em ba te
co mer ci al, po lí ti co, eco nô mi co e so ci al, de gran des
Blo cos, o Mer co sul pre ci sa se for ta le cer. Tam bém te -

nho a pre o cu pa ção em sa ber como é que, den tro des -
ses Blo cos, ocor re a re la ção en tre em pre ga do e em -
pre ga dor, não ten do fron te i ras; qual é o equi lí brio en -
tre as re la ções no tra ba lho; qual é o sa lá rio; qual é a
po lí ti ca de em pre go e a pró pria pre vi dên cia. Mas o
meu apar te é mais para cum pri men tar V. Exª pelo bri -
lhan te pro nun ci a men to. Pa ra béns!

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Obri -
ga do, Se na dor Pa u lo Paim. O apar te de V.Exª me de i-
xa li son je a do. Tam bém ad mi ro V. Exª, há mu i to tem po,
pela pos tu ra co e ren te, his tó ri ca e sin ce ra com que ex -
põe, no mo men to cer to, os seus pen sa men tos. E atri -
buo a vi tó ria, no dia de hoje, com a qual V.Exª tan to se 
pre o cu pou, ao seu tra ba lho. Incor po ro as pa la vras de
V. Exª ao meu pro nun ci a men to, para que cons tem nos 
Ana is da Casa. Agra de ço a V. Exª.

Sr. Pre si den te, nes se pas so fu tu ro do Bra sil, o
de sa fio co me ça com o nos so de ver de casa. De ver de
casa não é fá cil e fa rei um com pa ra ti vo com qual quer
casa em que se vive com um sa lá rio mí ni mo ou com
me nos ain da. Ci ta rei o exem plo de mi nha casa. Na
dé ca da de 60, mi nha mãe, com um qui lo de car ne, ali -
men ta va as doze pes so as com quem vi via. O Bra sil
está mu i to pe que no para o ta ma nho das nos sas ne -
ces si da des. E, mais do que uma ne ces si da de, a so ci-
e da de bra si le i ra tem com um gran de de se jo e, mais
do que um gran de de se jo, um gran de so nho. E, aí, te -
mos que fa zer o de ver de casa, sin ce ra men te e com
ob je ti vi da de.

O de ver de casa co me ça, em pri me i ro lu gar,
com as re for mas; em se gui da, com as es tra té gi as
aqui já men ci o na das de re la ções ex te ri o res; de po is,
apon tan do, um pou qui nho, para a in fra-es tru tu ra bá si-
ca de pro du ção; in ves ti men tos no se tor pri má rio; ne -
go ci a ção de dí vi das, cha man do os se to res que mais
ga nha ram em to dos os go ver nos. O se tor fi nan ce i ro
nun ca to mou pre ju í zo em qual quer eco no mia de qual-
quer go ver no, nem mes mo no go ver no Fer nan do Col -
lor. Aliás, mais ain da no Go ver no Col lor, em que hou -
ve lu cros de mais 5 mil por cen to, Sr. Pre si den te.Está
na hora de esse se tor dar uma aju da ao Bra sil. Mu i to
jus ta a pre o cu pa ção com os 2%, para os qua is o Pre -
si den te Lula cha mou a aten ção, para co lo car no mi -
cro cré di to. Res sal to, tam bém, a ques tão da tec no lo-
gia. É pre ci so ago ra des cen tra li zar e afi xar a in for ma-
ção. Nin guém dará um pas so com de pen dên cia tec -
no ló gi ca.

Nes te mo men to, pa ra be ni zo a Mi nis tra Dil ma
Rous seff. S. Exª dis se que a ma triz de ener gia terá um 
pro gra ma cha ma do uni ver sa li za ção do se tor elé tri co.
Pa ra be ni zo os Pre si den tes da Ele tro brás e da Ele tro-
nor te por já es ta rem em cam po com essa me di da,
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sig ni fi can do que to dos os Esta dos bra si le i ros pro du zi-
rão ener gia elé tri ca, em con di ções e quan ti da des
pos sí ve is. Com isso, es ses cen tros de in te li gên cia se -
rão co lo ca dos nas uni ver si da des pú bli cas.

Ontem, o Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues in for mou
a sa fra pre vis ta, que será de 120 mi lhões de to ne la-
das. Qu an do o Mi nis tro Mi guel Ros set to co lo car os
R$5,4 bi lhões, do Pro naf, na mão dos pe que nos,
acre di to que essa sa fra será ain da ma i or.

Cha mei, on tem, a aten ção para a ques tão da in -
fra-es tru tu ra de trans por te. Se o Bra sil está-se mo der-
ni zan do, é im pos sí vel um úni co se tor res pon der por
essa área, Sr. Pre si den te. Não é pos sí vel o Bra sil
cres cer tan to amar ran do se to res. Se os se to res de
ener gia elé tri ca, de tec no lo gia e tan tos ou tros se rão
des cen tra li za dos, é pre ci so des cen tra li zar tam bém o
se tor dos trans por tes. Nes se sen ti do, cha mo a aten -
ção para os se to res fer ro viá rio e hi dro viá rio.

Lem bro a V. Exªs os de ba tes so bre as re for mas
que es tão sen do tra va dos tan to aqui, nes ta Casa,
como em todo o Bra sil, e que já fo ram mu i to bem es -
cla re ci dos, em mi nha opi nião, pe los Se na do res Pa u lo
Paim e Serys Slhes sa ren ko. Qu an to a isso pre ci so
en fa ti zar que, se es ta mos dan do um pas so para os
pró xi mos 50 anos, se es ta mos dan do um pas so aqui
para que a nos sa so ci e da de se co lo que como um
gran de blo co, cha man do pa í ses da Amé ri ca do Sul e
ou tros, se que re mos so ci a li zar o mun do na mão do
nos so povo, as re for mas de vem ser o pri me i ro gran de
de ver de casa. No en tan to, a si tu a ção se tor na di fí cil
quan do ve mos as pes so as cri a rem bar re i ras, ca su los
in to cá ve is, como se fôs se mos pu ros, como se fôs se-
mos aqui, quem sabe, os re pre sen tan tes di re tos de
Deus.

Então, Sr. Pre si den te, a re for ma, como qual quer
ou tro tema nes te País, tem de ser ne go ci a da, e ne go-
ci ar sig ni fi ca que não ha ve rá ga nho. A ne go ci a ção –
es ta mos sen do sin ce ros – não é para ga nhar, é para
per der. Ago ra a idéia é di vi dir. Falo isso por que, numa
co o pe ra ti va, após fe i to o ba lan ço, se hou ver pre ju í zo,
este é so ci a li za do, é di vi di do. Se hou ver lu cro, so ci a li-
za-se o lu cro.

Como o Bra sil está no pre ju í zo ago ra, te re mos
que so ci a li zar o pre ju í zo. Há uma sé rie de es tu dos
mos tran do que, do je i to que está, não dá para con ti-
nu ar. E to dos que vêem esse es tu do con cor dam com
isso.

Por tan to, a pre o cu pa ção ma i or com a re for ma
tri bu tá ria é dis se mi nar no País a dis tri bu i ção fi nan ce i-
ra, as sim como o pro pó si to da re for ma da Pre vi dên cia
é ali vi ar a so bre car ga, di vi din do a res pon sa bi li da de

com to dos, para que, quan do o Bra sil der o se gun do
pas so, pos sa mos dis tri bu ir para to dos.

Então, ime di a ta men te, teto sa la ri al, a ques tão
da ida de, o pro ble ma de quem paga mais e de quem
paga me nos se rão a con tri bu i ção da so ci e da de bra si-
le i ra para este Bra sil do fu tu ro, dos pró xi mos 50 anos.

Para nos sa gran de sa tis fa ção, na área mi li tar, o
Pre si den te Lula fez um ato no iní cio do go ver no: re ti-
rou os R$70 mi lhões da com pra dos aviões da FAB,
trans fe rin do-os para o pro gra ma Fome Zero. Sua
Exce lên cia foi du ra men te cri ti ca do por al guns, que ar -
gu men ta ram so bre a es tra té gia do País. Mas o mun do
não está apon tan do para guer ras ago ra. Está apon -
tan do para a fome, para a so ci a li za ção de re cur sos fi -
nan ce i ros. De ci são acer ta da no va men te.

Sr. Pre si den te, que ro só lem brar as ações que
es ta mos tra ba lhan do den tro des se con tex to para a
Ama zô nia e, no caso, o meu Esta do do Acre. 

O Mi nis té rio do Meio Ambi en te cha mou a aten -
ção para um novo or de na men to do ter ri tó rio, ou seja,
como a ter ra, o solo, o es pa ço se rão ocu pa dos por to -
das as pes so as que têm in te res se.

O Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e o
Incra es tão apon tan do para uma re for ma agrá ria
con for me a re a li da de de cada re gião, para que as
ne ces si da des de re for ma agrá ria se jam re sol vi das
em cada re gião, aca ban do com o fan tas ma do sis te-
ma mi gra tó rio.

O Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia, como já fa lei,
tra ba lha ago ra a uni ver sa li za ção da ener gia elé tri ca
do País, se gun do a qual to dos os Esta dos pro ve rão a
pro du ção, a dis tri bu i ção e o con su mo, pelo me nos em 
sua par ti ci pa ção ini ci al, afi xan do a tec no lo gia e o co -
nhe ci men to, e, é cla ro, que o con su mo de com bus tí-
ve is no Bra sil pos sa tam bém ter ou tras fon tes.

O Mi nis té rio da Edu ca ção e da Cul tu ra está
trans por tan do apa re lha men to tec no ló gi co para as
uni ver si da des. Pa ra be ni zo o Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti por ter apon ta do o 0,5% do or ça men to fe de ral
para fi nan ci ar o cus to das uni ver si da des na área de
pes qui sa e tec no lo gia.

Encer ra rei, men ci o nan do a ques tão do mi cro-
cré di to – os 2% já re fe ri dos e ago ra o re cur so de R$4
bi lhões do Go ver no Fe de ral para fi nan ci ar esse se tor
pro du ti vo e or ga ni za ti vo de nos sa so ci e da de.

Por úl ti mo, com re fe rên cia ao Esta do do Acre,
on tem, na re u nião da Co mis são de Assun tos So ci a is,
os Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e Ge ral do Mes qui ta fe -
cha ram o en ten di men to, que con si de ro mu i to im por-
tan te, para a cer ti fi ca ção par ti ci pa ti va, para que o
nos so se tor pro du ti vo pri má rio de sas sis ti do, e hoje
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lon ge dos pro ces sos, di ga mos as sim, dos gran des
em pre sá ri os, pos sa tam bém ter o seu pro du to cer ti fi-
ca do a par tir de sua lo ca li da de.

Ao en cer rar, Sr. Pre si den te – in fe liz men te o tem -
po é cur to –, in for mo a V. Exª que es tou indo em mis -
são do Se na do à Ale ma nha, jun ta men te com ou tros
Co le gas, para as sis tir à de mons tra ção dos ale mães na 
área de ener gi as al ter na ti vas, prin ci pal men te a bi o-
mas sa e, é cla ro, bi o di e sel. Na vol ta, apre sen ta rei um
tra ba lho já bem sis te ma ti za do que al gu mas pes so as
es tão fa zen do so bre o sig ni fi ca do des se pro du to.

Esta Casa tem a obri ga ção de apre sen tar em lei
a nor ma ti za ção dos com bus tí ve is do Bra sil para os
pró xi mos...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Sibá Ma cha do, la men to in ter rom pê-lo. V. Exª já ul tra-
pas sou o seu tem po em 10%, con si de ra ção essa por
ser ir mão pi a u i en se, as sim como sou or gu lho so de
Sim plí cio Dias da Sil va, Evan dro Lins e Sil va, Reis Ve -
lo so, Fran cis co Pe re i ra, Mo re i ra Fran co, Pe trô nio Por -
tel la e Sibá Ma cha do, Se na dor pelo Acre, mas ir mão
do Pi a uí.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, en cer ro o meu pro nun ci a men to com esse 
bri lhan te co men tá rio de V. Exª. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra, de acor do com a or dem de ins cri ção, ao Se na-
dor Arthur Vir gí lio, do PSDB do Ama zo nas. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Fá ti ma Cle i de.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo, do 
PMDB, pela re pre sen ta ção do Esta do de Go iás.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, con si de ro
este ple ná rio ex tre ma men te se du tor, por isso a mi nha
as si du i da de. Re fi ro-me a uma se du ção pe las idéi as
aqui de ba ti das, pe los po si ci o na men tos das SRA.s e
dos Srs. Se na do res, que tra zem para eco ar nes te re -
cin to a voz da que les que es tão lá fora, lo gi ca men te
es pe ran do que cum pra mos o nos so pa pel. Cer ta-
men te nes sas vo zes, nes sas idéi as, cabe o mo men to
em que vi ve mos. Hoje o de ba te se faz em tor no de
uma pre o cu pa ção da so ci e da de, cada um par ti cu la ri-
zan do a sua si tu a ção em re la ção à pro pos ta que o
Go ver no en via para ser de ba ti da pelo Par la men to. Se
não hou ves se esse de ba te, não se jus ti fi ca ria que
hou ves se ele i ção para Ve re a do res, De pu ta dos Esta -
du a is, De pu ta dos Fe de ra is e Se na do res. Não se jus ti-
fi ca ria a nos sa pre sen ça se não pu dés se mos usar

este re cin to para co lo car as idéi as que nos tra zem,
que se nos apre sen tam na nos sa base. 

Ape sar de mu i to as sí dua nes te ple ná rio, há ho -
ras em que, por mais in te res san te que seja o de ba te,
o Se na dor pre ci sa se re ti rar para des pa char no ga bi-
ne te. Foi o que acon te ceu co mi go on tem, Se na dor
Pa u lo Paim, quan do V. Exª, aqui pre sen te, te cia con si-
de ra ções so bre as qua is de se jei po der apar teá-lo. E
ago ra fico fe liz pela sua pre sen ça no ple ná rio. Qu e ro
me re fe rir, no bre Se na dor, às ne go ci a ções em tor no
da re for ma da pre vi dên cia, quan do V. Exª de fen dia a
idéia de que, ao con trá rio de cer tos co men tá ri os, seja
de po lí ti cos, seja da im pren sa, as con ces sões fe i tas
pelo Go ver no não re pre sen tam uma der ro ta.

Como pode re pre sen tar der ro ta se o Go ver no
está dis pos to a ou vir e a ne go ci ar? Mes mo que te nha
que re cu ar, isso não sig ni fi ca fra que za do Go ver no.
Sig ni fi ca di zer, Se na dor Pa u lo Paim, que é um Go ver-
no que tem sen si bi li da de, que está per ce ben do, que
está sen tin do, que está olhan do, que está pre sen te.
Sen ti-me ex tre ma men te re com pen sa da, ape sar de
que hoje al guns se to res da im pren sa co lo cam isso
como uma der ro ta.

Eu, que on tem de se jei tan to apar teá-lo, gos ta ria
de ou vir o seu apar te, Se na dor Pa u lo Paim.

O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na do ra
Iris de Ara ú jo, eu não po de ria de i xar de fa zer este
apar te, por que con cor do na ín te gra com o seu pro-
nun ci a men to. Estão ten tan do ven der a ima gem de
que o es ta be le ci men to de um pro ces so de diá lo go, de 
ne go ci a ção e a cons tru ção, quem sabe, até de um
subs ti tu ti vo, Se na do ra He lo i sa He le na, em re la ção à
pro pos ta que aí está, isso sig ni fi ca uma der ro ta do
Go ver no. Ao con trá rio – e V.Exª foi mu i to fe liz na co lo-
ca ção, Se na do ra Iris –, sig ni fi ca uma po si ção de gran -
de za, sig ni fi ca que o Go ver no está sen sí vel a esse
mo vi men to da po pu la ção bra si le i ra, que quer uma sa -
í da ne go ci a da, uma al ter na ti va, que não seja exa ta-
men te a pro pos ta do Go ver no e nem aque la que por -
ven tu ra ve nha mos a apre sen tar na ín te gra. Sabe o
que se ria uma der ro ta do Go ver no, e aí se ria uma der -
ro ta mes mo? Re cu ar ago ra por pres são de go ver na-
dor. Por que os go ver na do res ale ga ram que não foi
com bi na do com eles. Bom, quan do com bi na ram com
eles, tam bém não foi com bi na do com o Par la men to! E 
quem dá a úl ti ma pa la vra em ma té ria de PEC, por
uma ques tão cons ti tu ci o nal, é o Par la men to e não os
go ver na do res. Como eu es ta va aqui a di a lo gar com a
Se na do ra He lo í sa He le na e com o Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, da qui a pou co va mos co lo car aqui
27 se na do res biô ni cos. Vo ta mos e de po is va mos per -
gun tar aos go ver na do res se eles con cor dam com
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aqui lo que vo ta mos. Só vale se eles con cor da rem.
Ora, pára com isso, as sim não dá! Por isso o re cuo se -
ria o Go ver no ago ra, ou vin do os go ver na do res, afir -
mar: “Olha, não tem mais ne go ci a ção ne nhu ma com
a so ci e da de por que os go ver na do res não que rem.”
Isso des mo ra li za ria to dos os mi nis tros, por que to dos
anun ci a ram de for ma po si ti va essa ne go ci a ção, que
es ta mos a sa u dar no Par la men to. Por isso cum pri-
men to V. Exª. E o meu dis cur so fica na li nha do dis cur-
so da Se na do ra: pa ra béns Go ver no Lula, por ter
aber to o en ten di men to, o pro ces so de ne go ci a ção.
Quem é con tra a ne go ci a ção é con tra a de mo cra cia.
Cer ta vez, quan do éra mos De pu ta dos, um co le ga fa -
zia a ob ser va ção: O que é o Par la men to? Par la men to
– par lar –, fa lar. Esta mos aqui para isso. E não há ou -
tro meio de co mu ni ca ção para mim que con si ga fa zer
as pes so as se apro xi ma rem mais do que a fala, do
que par lar, do que fa lar, do que cons tru ir. Por isso, pa -
ra béns a V. Exª! Com cer te za, vai ha ver uma gran de
ne go ci a ção aqui no Par la men to que há de aten der
aos in te res ses de toda a so ci e da de bra si le i ra.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço, no bre Se na dor, o apar te de V. Exª, que
com ple men ta, den tro da mi nha idéia, da nos sa idéia,
aqui lo que vou con ti nu ar a di zer.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na do ra Iris de
Ara ú jo?

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Pois
não, Se na dor.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na do ra, o pro nun ci a men to de V. Exª vem ao
en con tro do for ta le ci men to do Po der Le gis la ti vo, por -
que, como dis se o Se na dor Pa u lo Paim, aqui é a Casa
onde os acor dos são fe i tos de for ma de mo crá ti ca. A
ne go ci a ção é a tô ni ca ma i or; é o ins tru men to ma i or do
con ven ci men to. O Par la men to é o exem plo dis so. Qu -
an do o Go ver no uti li za o Par la men to, ins tru men to que 
dá vi a bi li da de à de mo cra cia, para ob ter acor dos em
tor no da re for ma da Pre vi dên cia e da re for ma tri bu tá-
ria, o Pre si den te Lula quer di zer que no Par la men to
de vem ser fe i tas to das as ne go ci a ções para tra mi ta-
ção das ma té ri as. Do con trá rio, es ta ría mos mer gu lha-
dos numa di ta du ra. Ao ace i tar de ter mi na dos pon tos
des sa ne go ci a ção, o Go ver no está va lo ri zan do não
só a sua po si ção de mo crá ti ca como tam bém está aju -
dan do a for ta le cer o sis te ma par la men tar bra si le i ro.
No apar te a V.Exª, o Se na dor Pa u lo Paim re fe riu-se a
uma fra se mi nha numa con ver sa com S. Exª e a Se -
na do ra He lo í sa He le na: que os Go ver na do res es tão
in ter fe rin do de tal for ma no pro ces so le gis la ti vo bra si-
le i ro que es tão re lem bran do a fi gu ra ne fas ta dos fa -

mo sos se na do res biô ni cos. Eles só fal tam par ti ci par,
mu i to em bo ra não te nham sido ele i tos para isso, das
ca de i ras do Se na do Fe de ral. So mos 81 ca de i ras, e
eles que rem mais 27. Assim, se ri am os ver da de i ros
se na do res biô ni cos. O Go ver na dor de Mi nas Ge ra is,
por exem plo, afir mou que se a re for ma não for apro va-
da como foi en vi a da ao Con gres so ha ve rá per da de
con fi an ça dos Go ver na do res no Go ver no Lula. Afi nal
de con tas, para que es sas re for mas vi e ram para o
Con gres so? Foi para se rem de ba ti das, acor da das, ou 
não? Ou foi para en tra rem nas nos sas cons ciên ci as e
nas nos sas ca be ças, go e la aden tro, sem ne nhum de -
ba te, sem ne nhu ma di ver gên cia ou ne go ci a ção? V.
Exª tem ra zão. Pen so que, nes se acor do, não hou ve
ga nha do res, nem per de do res. Quem ga nhou foi o
Par la men to bra si le i ro. E, na tu ral men te, no vas pres-
sões es tão sen do fe i tas, prin ci pal men te pe los Go ver-
na do res, para não ace i tar mos es ses acor dos, ou
seja, eles acham que o Go ver no não deve ace i tar o
acor do fe i to, en ca mi nha do pela Câ ma ra dos De pu ta-
dos, e que con tou com a par ti ci pa ção do Lí der do Go -
ver no no Se na do. Apro ve i to o pro nun ci a men to de V.
Exª para men ci o nar uma pre o cu pa ção cons tan te,
prin ci pal men te da que les que de fen dem a área so ci al,
com uma pro pos ta en ca mi nha da pe los Go ver na do-
res, os fa mo sos par la men ta res biô ni cos do Bra sil.
Eles ago ra que rem des vin cu lar as re ce i tas, os re cur-
sos dos seus Esta dos, para que, li vres, pos sam gas -
tar onde qui se rem: em obras ele i to re i ras, obras de
car re ga ção, obras sem ne nhu ma fi na li da de, sem ne -
nhu ma fun da men ta ção so ci al, como sói acon te cer
prin ci pal men te nos mo men tos de ele i ção. Infe liz men-
te, o jor nal O Glo bo afir ma: “Go ver no ace i ta des vin-
cu lar re cur sos de Esta dos”; “Re la tor da re for ma tri bu-
tá ria diz que acor do vai pre ser var re ce i tas de sa ú de e
edu ca ção”. Não en ten do que fór mu la si bi li na será
essa, que con se gui rá fa zer a des vin cu la ção de re cur-
sos sem atin gir as áre as da edu ca ção e da sa ú de.
Estou cu ri o so para ver que re da ção será dada, a má -
gi ca que o Re la tor vai con se guir para aten der...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, la men to in ter rom pê-lo,
mas, de acor do com o Re gi men to, V. Exª ti nha ape nas
dois mi nu tos. Pos te ri or men te, a Pre si dên cia con ce-
de ria a pa la vra a V. Exª, por vin te mi nu tos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Agra de ço a V. Exª. Para con clu ir, o Re la tor diz
que ha ve rá, en tão, um fa tor de fle xi bi li za ção da exe -
cu ção do Orça men to. Ora, é uma fór mu la si bi li na.
Estou cu ri o so para sa ber como isso vai che gar ao Se -
na do Fe de ral.
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A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço o apar te do no bre Se na dor, con si de ran do,
in clu si ve, que essa ma té ria nem fa zia par te do meu
pro nun ci a men to, nem do meu pen sa men to. No en tan-
to, como eu dis se, aqui de ba tem-se idéi as.

Alguns Go ver na do res, no bre Se na dor Anto nio
Car los Va la da res – não digo de uma ma ne i ra ge ral –,
acre di tam-se úni cos e in ves tem-se de tan to po der
que co me çam até a le gis lar. Eu não gos ta ria de par ti-
cu la ri zar, mas, no meu Esta do, o Go ver na dor fez
apro var na as sem bléia uma lei de le ga da. Acre di to
que esse com por ta men to faça par te do con tex to de
al guns Go ver nos e Go ver na do res, que se sen tem ca -
pa zes de go ver nar, le gis lar e ad mi nis trar; en fim, de fa -
zer tudo.

Este Par la men to re al men te deve ser res pe i ta do.
To dos os Par la men tos me re cem res pe i to. Qu an to a
esse re cuo – que não sei se foi re cuo, vejo como ne -
go ci a ção –, mais do que re pre sen tar uma der ro ta, sig -
ni fi ca uma vi tó ria. As con ces sões sig ni fi cam vi tó ria.
Não do Go ver no, nem dos ser vi do res, ou des te ou da -
que le gru po po lí ti co. São uma vi tó ria do Bra sil. Foi
para isto que lu ta mos: para que as gran des de ci sões
so bre o des ti no do Bra sil e dos bra si le i ros se jam apo i-
a das na ne go ci a ção e no en ten di men to.

Com gran de sin ce ri da de, um dos mo ti vos que
me le vou a apo i ar a can di da tu ra Lula, e a vo tar nele,
foi a ad mi ra ção que te nho pelo gran de ne go ci a dor
que ele é.

Qu an do um Go ver no ne go cia sua pro pos ta e
aten de aos jus tos re cla mos des te ou da que le seg -
men to da po pu la ção, está mos tran do que tem sen si-
bi li da de, que está li vre da pre ten são de se im por aos
ou tros po de res ou aos de se jos da po pu la ção.

Lem bro-me bem, Se na dor Mão San ta, da épo ca
da di ta du ra. Qu an tas ve zes ou vi mos dos go ver nan tes
que o mo vi men to sin di cal ul tra pas sa ra os li mi tes do
sin di ca lis mo e se trans for ma ra em ins tru men to de luta
po lí ti ca? E, ain da hoje, ouço opi niões como essa. Ora,
quem faz po lí ti ca, par la men ta, ne go cia, apos ta no diá -
lo go, está dis pos to a con quis tar e tam bém a ce der.

Por tan to, por esse as pec to, não vejo fra que za
al gu ma nes se Go ver no. Vejo for ça. Se não fos se ca -
paz de ce der é que mos tra ria fra que za, por que aque -
les que acre di tam que o úni co ca mi nho para a boa go -
ver na bi li da de é a im po si ção de vem es tar des con fi a-
dos de que não es tão pro pon do algo de mu i to bom.

Ter mi no as mi nhas pa la vras, qua se exa ta men te
no pra zo re gi men tal, di zen do que con fio nes te País.
Eu con fio na for ça do nos so povo e, as sim, te nho de
con fi ar na que le que foi ele i to re cen te men te, há pou -
cos me ses, por esse mes mo povo, que de le gou a ele
o di re i to de, hoje, go ver nar.

Mu i to obri ga da. Eram es sas as mi nhas pa la vras.

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de
Ara ú jo, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Anto nio
Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – Con ce do a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, a 
no bre 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.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, an te on-
tem ti ve mos a opor tu ni da de – al guns Par la men ta res
e re pre sen tan tes de vá ri os mo vi men tos so ci a is – de
acom pa nhar o Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is
Sem Ter ra, o MST, em au diên cia ex tre ma men te im -
por tan te com o Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral. Foi um mo men to ex tre ma men te in te res san te
para a vida po lí ti ca na ci o nal, pois ti ve mos a opor tu ni-
da de de qua li fi car o de ba te em tor no da ques tão da
re for ma agrá ria.

Esse tema aca bou con ta mi nan do men tes e co -
ra ções, tan to aqui no ple ná rio como na so ci e da de de
modo ge ral. E eu não ti nha tido ain da a opor tu ni da de
de fa lar no ple ná rio so bre essa ques tão. Aliás, aca bei
indo até para uma Co mis são de Éti ca por fa lar de ma is
so bre a re for ma da pre vi dên cia. Mas con ti nu a rei fa -
lan do so bre isso, é cla ro.

Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. Se na do res, eu gos -
ta ria de fa zer uma ho me na gem a to dos os mo vi men-
tos que lu tam pela re for ma agrá ria no País. Qu e ro fa -
zer uma ho me na gem ao Mo vi men to dos Tra ba lha do-
res Ru ra is Sem Ter ra, à Co mis são Pas to ral da Ter ra,
da Igre ja Ca tó li ca, ao Co nic, que con gre ga to das as
igre jas cris tãs, ca tó li cas e evan gé li cas, or ga ni za ções
que nos acom pa nha ram tam bém nes sa au diên cia.
Sa ú do to dos os mo vi men tos.

Para V. Exª ter uma idéia, Se na dor Mão San ta, o
pro ble ma da re for ma agrá ria é tan to e a in com pe tên-
cia da eli te po lí ti ca e eco nô mi ca em cum prir o que
man da a Cons ti tu i ção é tan ta, que já exis tem mais de
ca tor ze mo vi men tos que lu tam pela re for ma agrá ria
com a mes ma me to do lo gia. Sei que o tema sem pre
mexe mu i to com men tes e co ra ções. Às ve zes, pes so-
as opor tu nis tas aca bam usan do esse de ba te para fa -
zer um dis cur so ex tre ma men te con ser va dor, mas sei
tam bém que mu i tas pes so as de bem, mu i tas pes so as
de paz, mu i tas pes so as no Par la men to ou na so ci e-
da de de for ma ge ral fi cam pro fun da men te an gus ti a-
das com de ter mi na das ce nas que são mos tra das,
com fo to gra fi as que são mos tra das ou com im pres-
sões re la ta das por al gu mas pes so as so bre os mo vi-
men tos que lu tam pela re for ma agrá ria fa zen do a
ocu pa ção de ter ras.

Já tive opor tu ni da de, mes mo an tes de ser Par la-
men tar, de par ti ci par de ocu pa ções de ter ras tan to
com a Igre ja Ca tó li ca, a Co mis são Pas to ral da Ter ra,
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como com o MST. Por isso e por já ter apo i a do vá ri as
ocu pa ções de ter ra, te nho a obri ga ção de par ti lhar
um pou co a mi nha ex pe riên cia, para que fi que re gis-
tra do nos Ana is do Se na do o quan to de do lo ro so, Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, exis te na si tu a ção
des sas fa mí li as. Sabe V.Exª, sa be mos to dos nós, que 
exis tem mi lhões de fa mí li as bra si le i ras que pe ram bu-
lam pe las es tra das des te País bus can do um pe da ço
de ter ra para ali plan tar um pé de fe i jão, para aju dar a
di na mi zar a eco no mia, para ge rar em pre go e ren da e
para sus ten tar os seus fi lhos. Pro ble mas exis tem em
to dos os lu ga res, pro ble mas exis tem no Mo vi men to
dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, nos mo vi men-
tos so ci a is, no Par la men to bra si le i ro, pro ble mas exis -
tem em to dos os lu ga res, do mes mo je i to que mu lhe-
res e ho mens de bem e de paz exis tem tam bém em
to dos os lu ga res. A si tu a ção das or ga ni za ções que lu -
tam pela re for ma agrá ria nes te País é mu i to di fí cil.
Não ima gi nam as se nho ras e os se nho res que nos
vêem nes te mo men to pelo quan to de dor, so fri men to
e an gús tia pas sam es sas fa mí li as.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res, V. Exª não
ima gi na o que é fi car sob uma da que las bar ra cas de
lona. À no i te, o frio é ini ma gi ná vel, pa re ce que vai cor-
tan do cada um dos nos sos os sos, ar ran can do a nos -
sa pele. Du ran te o dia, o ca lor é in su por tá vel den tro e
fora da bar ra ca. Quem não está lá não ima gi na a si tu-
a ção des sas fa mí li as no mo men to da luta pela ocu pa-
ção da ter ra; não ima gi na a an gús tia e o so fri men to
ca u sa dos pe los ti ros de es pin gar da 12 dos ca pan gas,
dos ja gun ços e dos la ti fun diá ri os que, mu i tas ve zes,
fa zem um dis cur so de ma gó gi co em nome da paz,
mas que de paz não en ten dem ab so lu ta men te nada.
Quem não está lá não ima gi na o que é o gri to de cri -
an ças, mu lhe res e ho mens, que cor rem no meio da
ca a tin ga, no meio do mato, com os ja gun ços e os ca -
pan gas atrás de les, ati ran do com es pin gar das 12,
com pis to las. Essa é a cor re ria por que mu i tos de nós
já pas sa mos.

Uma co i sa é a ex pe riên cia de pas sar um, dois
ou três dias num des ses acam pa men tos. Ou tra co i sa
é a ex pe riên cia de pas sar seis anos sob um bar ra co
de lona. O pior é a ex pe riên cia de fi car jo ga do em algo 
que se cha ma ora acam pa men to ora as sen ta men to.
A si tu a ção é tão di fí cil – vai do atra so das tais ces tas
bá si cas, pas sa pela ine xis tên cia de as sis tên cia téc ni-
ca e vai até a au sên cia de aju da para a pro du ção de
ali men tos –, que, mu i tas ve zes, as pes so as saem da -
que le pe da ço de ter ra que lhes foi dado, por que não
têm a quem pe dir es mo la. Nes ses ca sos, não se pode 
fa lar de re for ma agrá ria, por que re for ma agrá ria é dis -
tri bu i ção de ren da, de ter ra e de po der. Qu e ria ver
qual se ria o Se na dor ou o De pu ta do que fi ca ria com
seus fi lhos no meio do mato, sem água, sem luz, sem
co mi da, sem ter o que plan tar, sem ter a quem es mo-
lar. Esses são os lu ta do res do povo.

Sa be mos da im por tân cia do Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra e de to dos os mo vi-
men tos que tra ba lha ram pela ocu pa ção de ter ra nes -
te País. Qu al quer pes soa que ana li sar o mapa da re -
for ma agrá ria nes te País, in de pen den te men te de con -
vic ções ide o ló gi cas ou de con cep ções pro gra má ti-
cas, vai ver que só acon te ceu a re for ma agrá ria, mes-
mo de for ma ca pen ga, mes mo de for ma in con se-
qüen te em al guns mo men tos, onde hou ve ocu pa ção
de ter ra.

Fal ta von ta de po lí ti ca dos Go ver nos de cum prir
a Cons ti tu i ção. Exis tem, po rém, ju í zes e ju í zas nes te
País que já de ram pa re ce res be lís si mos em re la ção à
ques tão do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is
Sem Ter ra. Faço ques tão de ler par te de um de les –
quem acom pa nha esse mo vi men to sabe que exis tem
mu i tos li vros pu bli ca dos que tra tam cla ra men te a
ques tão. Um de les diz as sim:

A ação dos mem bros do MST, que,
sem vi o lên cia à pes soa, ocu pam pro pri e da-
des im pro du ti vas ou me ra men te es pe cu la ti-
vas, não se ade qua a es sas fi gu ras cri mi no-
sas. O MST re ú ne, sem dú vi da, um gran de
nú me ro de as so ci a dos, pois se tra ta de um
mo vi men to so ci al que visa a re for mu lar ra di-
cal men te o mapa agrá rio do país. A luta
pela re for ma agrá ria põe à mos tra as in jus ti-
ças so ci a is que cam pe i am na con cen tra da
es tru tu ra fun diá ria bra si le i ra. Mas, mais do
que isso, é uma luta pela in clu são so ci al,
pela pos si bi li da de da par ti ci pa ção pro du ti va
e cri a ti va na so ci e da de dos que dela têm
sido sis te ma ti ca men te ex clu í dos por um
pro ces so eco nô mi co per ver so e, mais do
que tudo, pela dig ni da de da pes soa hu ma-
na. Tudo isso nada mais é do que a con cre-
ti za ção dos prin cí pi os es tru tu ran tes do Esta -
do De mo crá ti co e So ci al de Di re i to. Ora, um
mo vi men to so ci al des sa pro fun di da de, com
a fi na li da de de re cons tru ir uma so ci e da de
mais hu ma na, so li dá ria e igua li tá ria e bem
me nos in jus ta e mar gi na li za do ra, po de rá até 
co me ter ex ces sos, mas sua atu a ção não
po de rá ser con fun di da com ações cri mi no-
sas (...)

E por aí vai, Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs Se na do-
res, res ga tan do mu i tas das con si de ra ções ex tre ma-
men te im por tan tes que fo ram con quis ta das não nos
es ta tu tos do MST, da CPT, do MLST, do MT ou de qual -
quer um dos mo vi men tos que luta pela re for ma agrá -
ria, em ne nhum es ta tu to da es quer da re vo lu ci o ná ria,
em nada, mas ape nas na or dem ju rí di ca vi gen te.
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Em mu i tos mo men tos, o dis cur so do di re i to à
pro pri e da de é es ta be le ci do como aque le que im pe de
a ocu pa ção de ter ra im pro du ti va ou es pe cu la ti va. É
er ra do, Sr. Pre si den te, com pa rar, in clu si ve, a sua pró -
pria casa com uma área de ter ra que não cum pre a
fun ção so ci al. Por quê? Por que o di re i to à pro pri e da-
de tem um li mi te, que é a fun ção so ci al. Man ter ter ra
im pro du ti va é a mes ma co i sa que plan tar ma co nha, é
a mes ma co i sa que uti li zar cri an ças para o tra ba lho
es cra vo. Ter ra im pro du ti va, obri ga to ri a men te, deve
ser des ti na da à re for ma agrá ria.

Sei, Sr. Pre si den te, do es for ço gi gan tes co do
nos so que ri do Mi nis tro Mi guel Ros set to para vi a bi li-
zar a re for ma agrá ria nes te País.

É por isso, Se na dor Mão San ta, que te mos lu ta-
do tan to para mu dar essa po lí ti ca eco nô mi ca que, in -
fe liz men te, é uma con ti nu i da de da po lí ti ca do Go ver-
no Fer nan do Hen ri que Car do so. Se isso não for fe i to,
não so bra rá di nhe i ro para in ves ti men tos so ci a is. To-
dos sa be mos que, quan do se au men tam os ju ros, au -
men ta-se o ônus da dí vi da, que au men ta o su pe rá vit,
que leva ao con tin gen ci a men to de re cur sos e, con se-
qüen te men te, à não-apli ca ção de re cur sos nas áre as
so ci a is.

Tí nha mos o com pro mis so, como Go ver no, de
as sen tar não um mi lhão de as sen ta dos, como pro-
pos to pelo MST – cor re ta men te, pois um mo vi men to
so ci al tem que fa zer uma pro pos ta ma i or –, mas de
as sen tar mais de 150 mil fa mí li as nes te ano. De po is,
fi ze mos um acor do para as sen tar 60 mil fa mí li as. Mas
o que está dis po ni bi li za do fi nan ce i ra men te para o
nos so Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria só dá para as -
sen tar 10 mil fa mí li as. É, por isso, que é im por tan te...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, Se na do ra He lo í sa He le na?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª, com pra zer.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra He lo-
í sa He le na, peço des cul pas a V.Exª e ao Bra sil por in -
ter rom pê-la, por que o País, não ape nas sua Ala go as,
gos ta de ou vir V. Exª. Qu e ro di zer que eu en ten do de
sem-ter ra – po dem co lo car na te le vi são. Qu an do go -
ver nei o Pi a uí, o meu Vice-Go ver na dor era pre si den te
de sin di ca to ru ral e era uma das fi gu ras mais idô ne as
e mais res pe i tá ve is. Acho que nem Cris to sen tiu em
Ci ri neu tan to apo io e tan ta so li da ri e da de como tive
em Osmar Ara ú jo, um dos lí de res dos sin di ca tos ru ra-
is. Qu e ro di zer a V. Exª que a re for ma é real, é pos sí-
vel de ser fe i ta. Qu an do go ver nei o Pi a uí, não hou ve
um atri to; mu i to pelo con trá rio. Re me mo ro a cena
mais bela do meu go ver no: es ta va em uma so le ni da-
de de pre mi a ção dos 500 ma i o res pa ga do res de im -
pos tos, quan do o Vice-Go ver na dor le vou as li de ran-
ças dos sin di ca tos ru ra is. E eu, no meu je i to, con vi-
dei-os a se sen ta rem, jun tan do em uma só mesa, no

Cen tro de Con ven ção de Te re si na, os gran des e ri cos
em pre sá ri os do Pi a uí e os sem-ter ra. Esse é um fato
his tó ri co. Os re sul ta dos da re for ma agrá ria no meu
Esta do fo ram ex tra or di ná ri os e não fo ram re co nhe ci-
dos ape nas pelo povo do Pi a uí. Com a for ça do povo e 
con tra a for ça dos po de ro sos, es ta mos aqui. Re cen te-
men te, a ONU di vul gou o IDH do meu Esta do, que
men su ra o grau de ci vi li za ção pela ri que za, sa ú de,
edu ca ção, lon ge vi da de, e, sen si bi li za do, li no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo que uma das ca u sas do cres ci-
men to do IDH no Pi a uí foi a re for ma agrá ria ali re a li za-
da. Então, isso é pos sí vel e foi fe i to no Pi a uí. Os
sem-ter ra são gen te boa e eu os sim bo li zo na pes soa
do gran de lí der que foi o meu Vice-Go ver na dor. Na
se gun da vez em que fui ele i to, ele não pôde par ti ci par
da mi nha cha pa, pois era do PSDB – não sei como!
Mas ele já saiu des se Par ti do –, que, num so nho de
po der, re sol veu lan çar um can di da to con tra a mi nha
can di da tu ra. Mas ele fi cou so li dá rio. E, quan do fui re e-
le i to, co lo quei-o na De fe sa Ci vil. Então, cre di to os mé -
ri tos do bom en ten di men to, do avan ço na re for ma
agrá ria pa cí fi ca e do cres ci men to do meu Esta do ao
Lí der dos sem-ter ra Osmar Ara ú jo, ho mem de ex tra-
or di ná ri as vir tu des. E, ao lado dele, ti nha que es tar
Deus, Cris to, um lí der, um bis po, Dom Au gus to, de Pi -
cos. Então, é gen te de Deus, são nos sos ir mãos.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª pelo apar te, Se na dor Mão San ta.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na-
do res, le rei uma das de ci sões to ma das pela Sex ta
Tur ma do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que con clui:

A Jus ti ça não pode ser ins tru men to de
ação po lí ti ca con tra os mo vi men tos que se
in sur gem con tra as de si gual da des eco nô mi-
cas e so ci a is. Uma vez mais, deve fi car re -
gis tra do que o ape lo ao con tro le pe nal, sob
as ves tes das fi gu ras cri mi no sas, ou do es -
bu lho pos ses só rio, da al te ra ção de li mi tes
se mos tra ab so lu ta men te ina de qua do para
equa ci o nar con fli tos so ci a is em ma té ria de
re for ma agrá ria.

Sr. Pre si den te, de i xo a mi nha sa u da ção a to dos
os mo vi men tos que lu tam pela re for ma agrá ria. Vol to
a re pe tir a mi nha in dig na ção di an te de fa las não ape -
nas in fe li zes, mas ir res pon sá ve is, como a do Mi nis tro
da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to, Ro ber to
Ro dri gues, do “agros how”, que, em mu i tos mo men-
tos, es ti mu la o ar ma men to e o for ta le ci men to de mi lí-
ci as con tra o mo vi men to dos tra ba lha do res ru ra is. De -
i xo o meu re pú dio a esse tipo de con si de ra ção.

Te nho mu i to res pe i to pe las di ver gên ci as ide o ló-
gi cas e po lí ti cas. Para não men ci o nar vá ri os exem-
plos, cito o Se na dor Jef fer son Pé res, que pen sa de
for ma con trá ria so bre ques tões fun da men ta is para
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mim, mas res pe i to pro fun da men te o Se na dor por ser
um ho mem dig no, in ca paz de abrir mão dos seus
prin cí pi os e das suas con vic ções sim ples men te para
fi car de bem com o po der. É um ho mem in ca paz de se 
trans for mar em base de ba ju la ção de qual quer go ver-
no ou for ça po lí ti ca. Então, em bo ra dis cor de, res pe i to
as po si ções apre sen ta das por vá ri os Par la men ta res
nes ta Casa e na so ci e da de de uma for ma ge ral.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
le rei um ver so lin do, pe que no, de Dom Pe dro Ca sal-
dá li ga, que é um ho mem de bem, um bis po ma ra vi lho-
so. Ve jam que co i sa lin da ele es cre veu!

(...) Cha mar-me-ão de ‘sub ver si vo’,
Eu res pon de rei in ci si vo:
O sou. Pelo meu povo que luta,
Pelo meu povo que tri lha
Apres sa do
Ca mi nhos de so fri men to.
Eu te nho fé de guer ri lhe i ro
E amor de re vo lu ção.
E en tre Evan ge lho e can ção
Pen so, e digo o que sei.
Se es can da li zo, pri me i ro
Eu me abra sei de Pa i xão
Na cruz do meu Se nhor!

A to dos que lu tam pela re for ma agrá ria nes te
País, o meu abra ço, o meu be i jo no co ra ção!

Sa i bam, aque les que não têm mu i ta cla re za so -
bre o que de fato acon te ce, que pro ble mas há em to -
dos os lu ga res. Ima gi nem, nes te Con gres so Na ci o-
nal, quan tos pro ble mas há! Mas sa be mos que es sas
fa mí li as re pre sen tam mu lhe res e ho mens de bem e
de paz, cri an ças, ado les cen tes, jo vens, que, mu i tas
ve zes, pas sam por cir cuns tân ci as tão ad ver sas, por
so fri men to tão pro fun do, que se ria ne ces sá rio que
cada um de nós es ti ves se lá – como eu já es ti ve –
para sa ber o quan to de belo exis te na luta pela re for-
ma agrá ria nes te País, o quan to de belo, de co ra jo so
e de su bli me exis te na que les mo vi men tos que lu tam,
ocu pan do ter ras im pro du ti vas, ter ras cu jos do nos fo -
ram em bo ra ou es tão só es pe cu lan do, sem nada
plan tar, sem nada pro du zir, pois da ter ra não pre ci-
sam e com ela nada fa zem. Isso não é jus to nem pela
lei de Deus, nem pela lei dos ho mens.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – 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, ilus tre Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
SRA.s e Srs. Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que
acom pa nham esta ses são por meio da TV e da Rá dio
Se na do, des ta tri bu na eu gos ta ria ini ci al men te de me 

so li da ri zar ao Se na dor Pa u lo Paim em re la ção às pa -
la vras que pro fe riu.

Peço à Se na do ra He lo í sa He le na que me em -
pres te esse jor nal. Enten de mos que este Con gres so
ini ci ou-se numa gran de di fi cul da de da his tó ria do
mun do cris tão. O ma i or lí der da hu ma ni da de, Mo i sés,
de po is de en fren tar gran des di fi cul da des na ten ta ti va
de li ber tar o povo de Deus atra ves san do mar sem na -
vi os, vi ven do qua ren ta anos de di fi cul da des, per se-
gui do pe los exér ci tos dos fa raós egíp ci os, quis de sis-
tir por que seu povo ti nha per di do a fé. Não que ren do
mais se guir as leis de Deus, foi ado rar o be zer ro de
ouro. Nas suas ora ções, Mo i sés ou viu uma voz que
lhe di zia: “Bus cai se ten ta an ciões, os mais ve lhos e
ex pe ri men ta dos, que eles lhe aju da rão a car re gar o
far do do povo”. Par tin do des sa men sa gem, o mun do
se or ga ni zou e as na ções cons tru í ram os Se na dos,
com pos tos pe los mais ex pe ri en tes, os mais sá bi os,
Pre si den te Anto nio Car los Va la da res, como V. Exª,
que tão bem re pre sen ta esta Casa.

Aí está a his tó ria do mun do e a nos sa or gu lho sa
his tó ria de 180 anos, de José Bo ni fá cio, Jo a quim Na -
bu co, Rui Bar bo sa, Jus ce li no Ku bits chek, Pe trô nio
Por te la, do meu Pi a uí. E to dos os pro ce di men tos des -
ta Casa re pre sen tam essa ex pe riên cia e essa sa be-
do ria.

Traz um jor nal de Bra sí lia a se guin te man che te:
“Medo de nova tra gé dia”. Esta Casa está aten ta a isso
e cri ou uma Sub co mis são de Sa ú de, na Co mis são de
Assun tos So ci a is, pre si di da pelo Se na dor Pa pa léo
Paes. Se na do ra He lo í sa He le na, ad ver ti mos o Go ver-
no, o Mi nis tro da Sa ú de, os téc ni cos do Esta do para a
gra vi da de do pro ble ma dos do en tes re na is gra ves, da
in su fi ciên cia re nal e das he mo diá li ses, que po de ria
vol tar. Mos tran do que esta Casa é a luz, hoje o Cor re io
Bra zi li en se pu bli cou esta ma té ria:

Medo de nova tra gé dia.
Po lí cia abre in qué ri to para in ves ti gar

mor te de sete pes so as que se sub me te ram
a he mo diá li se numa clí ni ca de Ca ru a ru, em
Per nam bu co. Na ci da de, há sete anos, 72
pa ci en tes mor re ram de po is de fa zer fil tra-
gem do san gue.

O Se na do é isto, é a sua ex pe riên cia his tó ri ca.
Como dis se aque le Lí der do nos so Par ti do, Ulysses
Gu i ma rães, é aqui que es cu ta mos a voz rou ca das
ruas.

O Se na dor Pa u lo Paim es ta va cer to quan do im -
pôs que os téc ni cos ti ves sem a hu mil da de de en ten-
der a sa be do ria his tó ri ca de que os Se na dos de todo
o mun do – tão bem ex pli ca do, na eti mo lo gia da pa la-
vra –, não de ci dem. São, na ver da de, Ca sas de de ba-
tes que têm a fun ção de fa zer aqui lo que veio na ins pi-

17896 Sá ba do  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    201ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



ra ção do pró prio Mo i sés: bus car leis boas e jus tas,
como as que Deus en tre gou a aque le lí der.

Há pou co tem po, com o Se na dor Pa u lo Paim,
re cor da va um dos ma i o res lí de res da ci vi li za ção atu -
al, Fran ço is Mit ter rand, lí der tra ba lhis ta per sis ten te,
que per deu, duas ve zes, a Pre si dên cia da Re pú bli ca
da Fran ça, as sim como o nos so Rui Bar bo sa per deu,
duas ve zes, a Pre si dên cia da Re pú bli ca des te País.
Ambos nun ca per de ram a dig ni da de e a ver go nha.
Mit ter rand foi ele i to, re e le i to para mais um man da to
de sete anos e teve um cân cer no fi nal de sua vida.
Ele es cre veu mu i tos li vros, Se na do ra He lo í sa He le na,
mas o úl ti mo, ele não es cre veu; foi gra va do pelo seu
ami go, que ga nhou o Prê mio No bel de Li te ra tu ra. Ele
afir ma va que, se vol tas se ao po der, in ves ti ria, for ta le-
ce ria, va lo ri za ria os ou tros po de res. Foi nele que, com
cer te za, o Pre si den te Lula se ins pi rou: em Mit ter rand,
que, nas suas der ro tas, en con trou for ça e co ra gem
para che gar a uma vi tó ria. For ta le cer os ou tros po de-
res. E mais, Se na dor Pa u lo Paim, e mu i to mais, tem
que se ter duas per nas: res pon sa bi li da de ad mi nis tra-
ti va e sen si bi li da de po lí ti ca.

Essa não é a re for ma de Lula, Pre si den te de um
País, pre si den te que tem sen si bi li da de po lí ti ca. Essa
re for ma é de téc ni cos que não têm ne nhu ma sen si bi li-
da de po lí ti ca. Te mos nós com pro mis so com o povo,
por que re pre sen ta mos o povo e es ta mos com o povo.
Se na dor Pa u lo Paim, nin guém vai nos fa zer de sis tir
de bus car uma ins pi ra ção na his tó ria. Abra ham Lin -
coln, Se na do ra He lo í sa He le na, que teve a co ra gem
de li ber tar os es cra vos, de fa zer uma guer ra para
man ter a uni da de dos Esta dos Uni dos, dis se: “Ca ri da-
de para to dos, ma lí cia para ne nhum e fir me za no di re-
i to”. E, para nós po lí ti cos, ele dis se: “Não faça nada
con tra a opi nião pú bli ca, que ma lo gra. Faça tudo com
a opi nião pú bli ca, que terá êxi to”. Ulysses Gu i ma rães
di zia: “Va mos ou vir a voz rou ca do povo nas ruas”. E
quem ouve so mos nós: o Se na dor Pa u lo Paim, a Se -
na do ra He lo í sa He le na.

Então, va mos cum prir a nos sa mis são, re pre-
sen tan do o povo, va mos fa zer leis boas e jus tas, as -
se me lhan do-se a que Mo i sés re ce beu.

Com a pa la vra o ilus tre Se na dor Pa u lo Paim.
O Sr. Pa u lo Paim (Blo co/PT – RS) – Se na dor

Mão San ta, eu ti nha que lhe fa zer este apar te, não ti -
nha como não fazê-lo. V. Exª, in clu si ve nos apar tes,
tem sido mu i to ge ne ro so com to dos os Se na do res,
faz sem pre um de ba te qua li fi ca do, res pe i to so e em
alto ní vel. Per ce bo que o Se na dor Mão San ta se gui-
da men te bus ca fa tos da his tó ria para, de for ma mu i to
com pe ten te, ilus trar seu pro nun ci a men to. Cita aqui
Mit ter rand, Abra ham Lin coln, Mo i sés, Rui Bar bo sa,
lem bra aque le que ca pi ta ne ou a cha ma da Cons ti tu in-
te Ci da dã – da qual tive a ale gria de par ti ci par:
Ulysses Gu i ma rães. No en tan to, faço o apar te não só

para elo gi ar o bri lhan tis mo do seu pro nun ci a men to,
mas para me po si ci o nar na que la fra se que o Se na dor,
com mu i ta pre ci são, aqui co lo cou: é pre ci so res pe i tar
e va lo ri zar os po de res cons ti tu í dos da Na ção. Por
isso, em ma té ria de re for ma da Pre vi dên cia, va mos
res pe i tar o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, mas, pela pró pria
Cons ti tu i ção, a nós, Par la men ta res, é dada a res pon-
sa bi li da de da úl ti ma pa la vra. Nós, de for ma mu i to
tran qüi la, ha ve re mos de di a lo gar, sim, com to dos os
Po de res cons ti tu í dos, mas a vo ta ção será aqui, como
apon ta V. Exª, após mu i to diá lo go, bus can do o en ten-
di men to e ou vin do a so ci e da de e os ser vi do res pú bli-
cos, que es tão em gre ve. No mí ni mo 50% des sa ca te-
go ria está, nes te mo men to, pa ra li sa da, re i vin di can do
a al te ra ção da re for ma da Pre vi dên cia, numa pres são
le gí ti ma e po si ti va. Eu, que ve nho do mo vi men to sin -
di cal, re co nhe ço que nin guém faz gre ve, e sei que a
Se na do ra He lo í sa He le na tam bém pen sa as sim, por -
que gos ta. Nin guém gos ta de fa zer gre ve até pela res -
pon sa bi li da de, por que sa be mos que, a cada mo men-
to, mo ve mo-nos e in te ra gi mos não so men te com o
gre vis ta, mas tam bém com a fa mí lia e com a so ci e da-
de, que, de uma for ma ou de ou tra, é to ca da num mo -
men to como esse. Cum pri men to V. Exª pela sua cla -
re za, apon tan do esse ca mi nho de avan çar e, de for -
ma pro po si ti va, de fen der a ne go ci a ção para que nós
cons tru a mos, no Par la men to, o gran de pac to, o gran -
de en ten di men to na re for ma da Pre vi dên cia.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agra de ço
sua par ti ci pa ção, ilus tre Se na dor Pa u lo Paim, e apro -
ve i to para so li ci tar uma có pia de todo o es tu do de V.
Exª, so bre o qual que ro me de bru çar.

Te mos, tam bém, a in ten ção de con vi dar para
ser ou vi do por esta Casa aque le que pri me i ro foi Re -
la tor da Pre vi dên cia, que com ela so nhou nos tem pos
do Ge tú lio: o ex-Se na dor nor des ti no Alu í zio Alves. Te-
mos que bus car por to dos. Sha kes pe a re dis se que a
sa be do ria soma a ex pe riên cia dos mais ve lhos com a
ou sa dia dos mais no vos. Então, va mos bus car a ex pe-
riên cia de Alu í zio Alves, o pri me i ro Re la tor da Pre vi-
dên cia, que está vivo, e jun tá-la à ou sa dia dos mais
no vos, como Pa u lo Paim.

A sa be do ria está na Bí blia, está no meio, mas
sem pre nos lem bre mos que aci ma de tudo está o
povo, que é o po der.

A mi nha vin da a esta tri bu na tem mu i ta re la ção
com o que o nos so Sibá Ma cha do dis se a res pe i to da
gran de za da Ale ma nha e da ca pa ci da de que seu
povo tem de res sus ci tar. No en tan to, sou mé di co e S.
Exª não foi bus car a eti o lo gia, jus ta men te o que me
traz aqui, que é o sa ber, a uni ver si da de.

Na Ale ma nha, vi si tei He i del berg e tive um im-
pac to. O país todo é mo der no. Como foi bom bar de a da
na Pri me i ra e na Se gun da Gu er ras, que ter mi nou em
1945, a Ale ma nha foi toda re cons tru í da em cin qüen ta
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anos. No en tan to, a ar qui te tu ra de He i del berg é an ti-
ga. Eu era Pre fe i to, à épo ca, e o pro fes sor ale mão que
me acom pa nha va, in for mou-me: “Pre fe i to, esta ci da-
de não re ce beu ne nhu ma bom ba du ran te duas guer -
ras, por que o mun do res pe i tou a uni ver si da de, a pes -
qui sa e o sa ber.” Assim, ela foi pre ser va da e res sus ci-
tou por que é a ca te dral do sa ber.

Eu plan tei a uni ver si da de no Pi a uí por que en-
ten do que a se men te mais im por tan te é a do sa ber.
No Bra sil ela re tar dou e nos Esta dos Uni dos apa re-
ceu bem an tes. O Ja pão, que ge o grá fi ca e fi si ca men-
te pos sui ter ras pre cá ri as, está com pe tin do no mun do
por que tem se is cen tas uni ver si da des.

Sê ne ca, da gran de Ate nas, co me çou a pri me i ra
fa cul da de, o Aca de mus de Pla tão, que ti nha três sa -
las de aula. Na pri me i ra sala es ta va es cri to, para in cu-
tir na ca be ça dos es tu dan tes: “Seja ou sa do.” Na se -
gun da clas se: “Seja ou sa do, cada vez mais.” Na sala
do ter ce i ro ano, da que les que con clu íam a Aca de mia
de Pla tão, como Aris tó te les, es ta va es cri to: “Sede ou -
sa do, mas não em de ma sia”. Então, en si na va-se ou -
sa dia acom pa nha da de pru dên cia. Isso mu dou o
mun do e o sa ber se es ten deu à Itá lia, no Re nas ci-
men to; à Fran ça, à Ingla ter ra e à ci vi li za ção atu al dos
ame ri ca nos, de to dos nós. 

No Pi a uí, há uma uni ver si da de fe de ral na mi nha
ci da de. Como dis se Sê ne ca, que não era de Ate nas
nem de Espar ta: “Não é uma pe que na ci da de, é a mi -
nha ci da de”. Em Par na í ba nas ce ram Evan dro Lins e
Sil va, o ma i or de to dos os ho mens, que teve a co ra-
gem de ba nhar este Par ti do na Jus ti ça du ran te os di fí-
ce is mo men tos da di ta du ra; João Pa u lo dos Reis Vel -
lo so, que foi a luz do de sen vol vi men to, e Car los Cas -
tel lo Bran co.

João Pa u lo Reis Vel lo so, Mi nis tro, fez um cam-
pus avan ça do que hoje se tor na uma ci da de uni ver si-
tá ria. Eu, obe de cen do a Deus, como está es cri to em
Ma te us, co lo quei na uni ver si da de es ta du al mu i tos
cur sos.

Tam bém exis te uma fa cul da de pri va da pi a u i en-
se, com uma ci da de uni ver si tá ria nor des ti na como há
em Cam pi na Gran de, na Pa ra í ba, e na Ca pi tal.

Em agos to de 2000, o en tão De pu ta do Fe de ral,
Áti la Lira, que foi Se cre tá rio de Edu ca ção por duas ve -
zes, apro vou uma in di ca ção para que o cam pus Reis
Vel lo so fos se trans for ma do em uni ver si da de fe de ral,
como ocor reu nos Esta dos do Ce a rá e do Ma ra nhão.
Tam bém há um pa re cer mu i to fa vo rá vel do Sr. Ma nu el
Do min gos Neto, Vice-Pre si den te do Con se lho Na ci o-
nal de Pes qui sa, que lan çou a idéia da cri a ção de uma
uni ver si da de fe de ral na ci da de de Par na í ba.

Assim, tra rei a esta Casa um pro je to para le gi ti-
mar a trans for ma ção do cam pus avan ça do João Pa -

u lo Reis Vel lo so numa uni ver si da de fe de ral do Del ta
do Pi a uí.

Fun da men ta is para o equi lí brio re gi o nal, as ins -
ti tu i ções fe de ra is de sem pe nham pa pel im por tan te no
de sen vol vi men to da re gião Nor des te. No Pi a uí, a ins -
ti tu i ção da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí tem peso na 
ati vi da de de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca e em
pro gra mas de ex ten são uni ver si tá ria, ga ran tin do, so -
bre tu do, for ma ção de qua dros qua li fi ca dos para pos -
tos do se tor pú bli co e pri va do da eco no mia, bem
como pre pa ra ção de pro fes so res para to dos os ní ve is
de en si no.

O que se pro põe como me di da ini ci al e emer -
gen ci al é a des vin cu la ção do cam pus Mi nis tro Reis
Vel lo so da es tru tu ra da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí
e a con se qüen te au to ri za ção le gal para que, na ci da-
de de Par na í ba, ins ta le-se a Uni ver si da de Del ta do
Pi a uí.

Bas ta di zer que qua se um mi lhão de ci da dãos
vive em tor no da re gião, em vin te e seis Mu ni cí pi os pi -
a u i en ses: Bar ras, Ba ta lha, Bom Prin cí pio do Pi a uí,
Bra si le i ra, Bu ri ti dos Lo pes, Ca ju e i ro da Pra ia, Ca ra ú-
bas do Pi a uí, Ca xin gó, Co cal, Co cal dos Alves, Ilha
Gran de, Jo a quim Pi res, Joca Mar ques, Luiz Cor re ia,
Lu zi lân dia, Ma de i ro, Ma ti as Olím pio, Mi guel Alves,
Mor ro do Cha péu do Pi a uí, Mu ri ci dos Por te las, Par -
na í ba, Pi ra cu ru ca e Pi ri pi ri, Por to, São João da Fron -
te i ra e São José Di vi no; 173.741 ha bi tan tes de 7 Mu -
ni cí pi os ma ra nhen ses – Água Doce, Ara ió ses, Bre jo,
Ma ga lhães de Alme i da, San ta Qu i té ria, São Ber nar do
e Tu tóia; e 81.532 ha bi tan tes de 3 Mu ni cí pi os ce a ren-
ses – Cha val, Bar ro qui nha e Ca mo cim –, a se rem
aqui nho a dos com a me di da.

Sr. Pre si den te, ao ini ci ar mos a luta aqui nes te
Se na do, se qüen ci an do o tra ba lho ini ci a do pelo De pu-
ta do Fe de ral Áti la Lira e pelo téc ni co Ma no el Do min-
gos, va mos le var à nos sa ci da de aqui lo que acha mos
o mais im por tan te: o sa ber, que fará com que o Pi a uí
con ti nue a sua des ti na ção na his tó ria, como aqui teve
o seu fi lho ilus tre, di ri gin do esta Casa com tan ta gran -
de za, o Se na dor Pe trô nio Por tel la.

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

res) – Está fran que a da a pa la vra. (Pa u sa.)
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-

res) – Os Srs. Se na do res Re gi nal do Du ar te, Sér gio
Gu er ra, Ante ro Paes de Bar ros e a SRA. Se na do ra
Lú cia Vâ nia en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
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A RENDA DO TRABALHADOR

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, ocu po hoje esta tri bu na para 
um bre ve co men tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia,
ba se a do na ma té ria ane xa in ti tu la da “Ren da do tra ba-
lha dor é a me nor des de 1985” pu bli ca da no Jor nal do 
Bra sil de 1º de ju lho do cor ren te ano. 

A ma té ria, de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a sua in ser ção nos ana is do Se na do é

opor tu na, res sal ta os re cor des ne ga ti vos al can ça dos
pelo Go ver no Lula na taxa de de sem pre go e no ren di-
men to mé dio dos tra ba lha do res.

A ma té ria, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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ESPETÁCULO DO CRESCIMENTO

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e
Srs. Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para co men tar a ma té ria pu bli ca da no jor nal O Glo -
bo, de 1º de ju lho do cor ren te, in ti tu la da “Piva des car-
ta es pe tá cu lo do cres ci men to”.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a sua in ser ção nos ana is do Se na do é
opor tu na e ser ve, in clu si ve, para aler tar o Pre si den te
Lula so bre o pes si mis mo que to mou con ta do Con se-

lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co com re la ção às
pers pec ti vas de cres ci men to eco nô mi co para o se-
gun do se mes tre de 2003.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

17900 Sá ba do  12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    205ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



A ATUAL DIREÇÃO DO PT

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT.Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
SRA.s e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na na tar de
de hoje para co men tar o ar ti go in ti tu la do “Ele tem a
for ça. E só.”, de au to ria do co lu nis ta Cló vis Ros si, pu -
bli ca do no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção de 1º de
ju lho do cor ren te.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos ana is do
Se na do, tra ta do com por ta men to ra di cal que o pre si-

den te do PT, José Ge no í no, vem ado tan do com re la-
ção aos cha ma dos ra di ca is do par ti do.

O ar ti go, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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PONTAL DO PARANAPANEMA

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, SRA.s e Srs. 
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras, pelo MST, des ta vez no Esta do
de São Pa u lo – Pon tal do Pa ra na pa ne ma.

As ma té ri as, de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do que a in ser ção nos ana is do Se na do é opor -
tu na, e que fo ram pu bli ca das nos Jor na is O Esta do
de São Pa u lo e Jor nal do Bra sil, de 05 do cor ren te,

res sal tam mais uma vez a ne ces si da de de uma pro vi-
dên cia por par te do go ver no Lula para evi tar a si tu a-
ção de ten são per ma nen te que per me ia a ques tão
agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da-
res) – 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 11 ho ras e 13 mi nu tos.)
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Ata da 10ª Sessão Não De li be ra ti va,
em 14 de julho de 2003

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Le o nel Pa van e Mão San ta

(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.

Pas so à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 769, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 70, de 2003,
de au to ria do Se na dor Ael ton Ne ves, que
ins cre ve o nome de Alber to San tos Du-
mont, o Pai da Avi a ção, no “Li vro dos He -
róis da Pá tria “.

Re la tor: Se na dor João Ca pi be ri be
Re la tor Ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 70, de 2003, ins -
cre ve o nome de Alber to San tos Du mont no Li vro dos
He róis da Pá tria, per ma nen te men te de po si ta do no
Pan teão da Li ber da de e da De mo cra cia, em Bra sí lia.

Em exa me na Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do Fe de ral, o pro je to não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal.

II – Aná li se

Com o in ten to de pres tar ho me na gem a San tos
Du mont e, por seu in ter mé dio, à For ça Aé rea Bra si le i-
ra, o pro je to em epí gra fe pre vê a ins cri ção do Pai da
Avi a ção no Li vro dos He róis da Pá tria.

Des de sua aber tu ra, o li vro tem re ce bi do ins cri-
ções, por via le gis la ti va, de no mes de in ques ti o ná vel

im por tân cia no ce ná rio his tó ri co bra si le i ro e de com -
pro va da no to ri e da de em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Como bem in for ma a jus ti fi ca ção do pro je to em
tela, a bi o gra fia de Alber to San tos Du mont é mar ca da
por gran des fe i tos, den tre os qua is se des ta ca o pri -
me i ro vôo me câ ni co do mun do, re a li za do no dia 23 de 
ou tu bro de 1906, em Pa ris, a bor do do 14-Bis, pro je ta-
do e pi lo ta do por ele.

Por suas inú me ras con tri bu i ções para a en tão
pi o ne i ra ciên cia ae ro náu ti ca, Alber to San tos Du mont
re ce beu im por tan tes con de co ra ções e a pa ten te de
Ma re chal-do-Ar. No dia 19 de ou tu bro de 1971, por
meio de de cre to, foi pro cla ma do pa tro no da For ça Aé -
rea Bra si le i ra.

Nes se sen ti do, ao en dos sar as pa la vras do pro -
je to de lei em co men to – se gun do o qual o ilus tre bra -
si le i ro “foi uma das mais im por tan tes per so na li da des
do sé cu lo XX e um dos ma i o res in ven to res de to dos
os tem pos” –, além de le var em con ta a pro xi mi da de
da ce le bra ção do cen te ná rio do pri me i ro vôo de um
ar te fa to mais pe sa do que o ar, con si de ra mos in con-
tes tá vel a per ti nên cia da ho me na gem pro pos ta.

Per mi ti mo-nos lem brar, ain da, que a ins cri ção
dos gran des vul tos da his tó ria bra si le i ra no Li vro dos
He róis da Pá tria, cons ti tui um efe ti vo ca mi nho para
imor ta li zar seu exem plo para as ge ra ções fu tu ras.

III – Voto

Ante o ex pos to, cons ta ta da a ine xis tên cia de
óbi ces de na tu re za cons ti tu ci o nal, ju rí di ca ou de téc -
ni ca le gis la ti va, ma ni fes ta mo-nos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 70, de 2003.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor Ad
Hoc – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Du ci o mar
Cos ta – Eu rí pe des Ca mar go – Hé lio Cos ta – Íris de 
Ara ú jo – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe-
i ro – Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu ar do
Aze re do – Alme i da Lima.
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PARECER Nº 770, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 2003,
de au to ria do Se na dor Sibá Ma cha do,
que dá a de no mi na ção “Ro do via Wil son
Pi nhe i ro” à BR-317.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Edu ca ção do Se na-
do Fe de ral (CL), para de ci são, em ca rá ter de fi ni ti vo, o
Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 133, de 2003, que
dá a de no mi na ção “Ro do via Wil son Pi nhe i ro” à
BR-317.

O pro je to cons ta de ape nas dois ar ti gos, sen do
que o pri me i ro dá a de no mi na ção ci ta da à ro do via e o
se gun do é cláu su la de vi gên cia.

Na jus ti fi ca ti va, o Se na dor Sibá Ma cha do, au tor
da pro po si ção, apre sen ta um pou co da tra je tó ria de
Wil son Sou za Pi nhe i ro: lí der co mu ni tá rio, pre si den te
do Sin di ca to dos Tra ba lha do res Ru ra is de Bra si léia,
no Esta do do Acre, atu ou no sen ti do de pro te ger as
ma tas na ti vas – fon te de re cur sos para os se rin gue i-
ros – ge ran do for te ani mo si da de nos fa zen de i ros da
re gião. De vi do a essa atu a ção, aca bou as sas si na do
em ju lho de 1980, o que, por sua vez, con tri bu iu para
a de mar ca ção de re ser vas ex tra ti vis tas. Assim, ar gu-
men ta o au tor, tra ta-se de “me re ci da ho me na gem” à
bi o gra fia des te co ra jo so lí der po pu lar.

Não fo ram ofe re ci das emen das ao pro je to.

II – Aná li se

Com pe te à CE ana li sar a pro po si ção sob os as -
pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca
le gis la ti va, as sim como o exa me de seu mé ri to.

Em re la ção à téc ni ca le gis la ti va, o PLS nº 133,
de 2003, se en con tra de acor do com as di re tri zes fi xa-
das na Lei Com ple men tar nº 95, de 1998, que dis põe
so bre a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das leis 
(com as al te ra ções pro mo vi das pela Lei Com ple men-
tar nº 107, de 2001). Cabe ape nas um re pa ro na

emen ta do re fe ri do pro je to, vi san do cor ri gir um pe-
que no erro de re da ção.

Cons ta ta mos que o PLS nº 133, de 2003, não
con tém ví ci os de ini ci a ti va e apre sen ta-se em con for-
mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o na is. Encon tra
res pal do na Lei nº 6.454, de 24 de ou tu bro de 1977,
que “dis põe so bre a de no mi na ção de lo gra dou ros,
obras, ser vi ços e mo nu men tos pú bli cos, e dá ou tras
pro vi dên ci as”, ci ta da na jus ti fi ca ti va do pro je to e par ti-
cu lar men te na Lei nº 6.682, de 27 de agos to de 1979,
“que dis põe so bre a de no mi na ção de vias e es ta ções
ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a ção”, a qual es ta-
be le ce que, me di an te lei es pe ci al, 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 à ter mi no lo gia ofi ci al, 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.

Por fim, quan to ao mé ri to, o PLS nº 133, de
2003, mos tra-se ab so lu ta men te per ti nen te. Ba ti zan-
do a BR-317 com o nome de Wil son Pi nhe i ro – tal ro -
do via cru za a re gião de atu a ção des te lí der – o Se na-
do Fe de ral pres ta uma jus ta ho me na gem à me mó ria
des te ilus tre bra si le i ro que lu tou, até a mor te, na de fe-
sa da na tu re za e dos mais fra cos.

III – Voto

Pelo ex pos to, con clu í mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 133, de 2003, com a se -
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

A emen ta do Pro je to de Lei do Se na do nº 133,
de 15 de abril de 2003, pas sa a ter a se guin te re da-
ção:

Dá a de no mi na ção “Ro do via Wil son Pi nhe i ro” à
BR-317.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor,
– Eu rí pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be – Du ci o-
mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta – Val dir
Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca – Ger son Ca ma ta –
Luiz Otá vio – Edi son Lo bão – José Jor ge – Mar co
Ma ci el – Re nil do San ta na – Arthur Vir gí lio – Re gi-
nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 133, DE 2003

Dá a de no mi na ção “Ro do via Wil son
Pi nhe i ro” à BR-317.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A BR – 317 fica de no mi na da “Ro do via

Wil son Pi nhe i ro”.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -

bli ca ção.
Sala da Co mis são,  26 de ju nho de 2003. – Se -

na dor Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta,
Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.682. DE 27 DE AGOSTO DE 1979

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

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

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 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.

PARECER Nº 771, DE 2003

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000 (nº
3.922/1997, na Casa de ori gem), que ins ti-
tui mul ta a for ne ce do res de bens ou ser -
vi ços por atra so no cum pri men to de pra -
zo de en tre ga de mer ca do ria ou re a li za-
ção do ser vi ço.

Re la tor: Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000, de
au to ria do emi nen te De pu ta do João Paulo, visa a mo -
di fi car a re da ção do in ci so III do art. 35 da Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990 – Có di go de De fe-
sa do Con su mi dor.

O atu al art. 35, in ci so III da Lei nº 8.078, de
1990, pre co ni za:

Art. 35. Se o for ne ce dor de pro du tos ou ser vi ços
re cu sar cum pri men to à ofer ta, apre sen ta ção ou pu bli-
ci da de, o con su mi dor po de rá, al ter na ti va men te e à
sua li vre es co lha:

..............................................................
III – res cin dir o con tra to, com di re i to à

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, e a per-
das e da nos.

O au tor do pro je to de lei pro põe a al te ra ção da 
re da ção do dis po si ti vo, para in clu ir o pa ga men to de
mul ta res ci só ria pelo des cum pri men to do con tra to,
con for me a se guir:

Art. 35. ..................................................
................................ ..............................
III — res cin dir o con tra to, com di re i to à

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, à mul ta
res ci só ria pelo des cum pri men to e a per das
e da nos. (gri fei).

A pro po si ção foi en ca mi nha da à Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as
da Câ ma ra dos De pu ta dos e dis tri bu í da ao emi nen-
te De pu ta do Sér gio Car ne i ro, para atu ar como Re la-
tor.

O Pa re cer da Co mis são foi pela apro va ção do
pro je to de lei, com emen da mo di fi ca ti va, nos se guin-
tes ter mos:

Art. 35. ..................................................
................................ ..............................
III – res cin dir o con tra to, com di re i to à

res ti tu i ção da quan tia even tu al men te an te ci-
pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, e acres-
ci da de mul ta res ci só ria so bre os va lo res
já pa gos, no mes mo va lor per cen tu al es -
ta be le ci do para o caso de atra so no pa-
ga men to pelo con su mi dor, e a per das e
da nos. (gri fei).

A ma té ria se guiu para a Co mis são de Cons ti-
tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De-
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pu ta dos, que apre sen tou emen das e su be men da ao 
pro je to de lei, com o ob je ti vo de ade quá-lo aos pre -
ce i tos da Lei Com ple men tar nº 95, de 1998. Ao fi nal,
a Co mis são opi nou, à una ni mi da de, 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 do
pro je to de lei em ques tão.

A pro po si ção le gis la ti va foi apre ci a da em ca rá-
ter ter mi na ti vo pe las Co mis sões, dis pen sa da a apre -
ci a ção pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O pro je to de lei foi en ca mi nha do ao Se na do Fe -
de ral e dis tri bu í do à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia para ma ni fes ta ção quan to ao mé ri to e
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 da pro po si ção.

II – Análise

Ain da que o di re i to do con su mi dor re vis ta-se de
ca rá ter mul ti dis ci pli nar, pos to que tra ta de ques tões
in se ri das nos di re i tos cons ti tu ci o nal, co mer ci al, ci vil,
ad mi nis tra ti vo, pro ces su al ci vil e pe nal, a dou tri na tra -
di ci o nal con si de ra o di re i to do con su mi dor in se ri do no 
cam po de abran gên cia do di re i to ci vil.

Não se vis lum bra ne nhum óbi ce quan to à cons -
ti tu ci o na li da de da pro po si ção. O pro je to de lei aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is de com pe tên cia e ini ci-
a ti va, bem como não apre sen ta qual quer in com pa ti bi-
li da de com os prin cí pi os e dis po si ções cons ti tu ci o na-
is vi gen tes.

No mé ri to, a al te ra ção pro pos ta visa a ga ran tir
mais di re i tos ao con su mi dor e re pre sen ta um aper fe i-
ço a men to da le gis la ção con su me ris ta.

Os con tra tos de vem ser cum pri dos. Pac ta sunt
ser van da, já di zi am os ro ma nos. Não cum pri da a
obri ga ção, res pon de o ina dim plen te pe las per das e
da nos. A fi xa ção das per das e da nos de pen de de pro -
ce di men to ju di ci al, one ro so, de mo ra do, di fí cil, que
não se co a du na com a ve lo ci da de das re la ções co-
mer ci a is da so ci e da de mo der na. Assim, as par tes po -
dem fi xar an te ci pa da men te no con tra to cláu su la pe -
nal, cor res pon den te a mul ta res ci só ria, no caso de
ine xe cu ção com ple ta da obri ga ção.

A pre vi são de mul ta res ci só ria ob je ti va fi xar an te-
ci pa da men te o va lor pre su mi do dos pre ju í zos so fri dos
pelo con tra en te em vir tu de do ina dim ple men to da obri -
ga ção pelo de ve dor. Assim, a par te le sa da não ne ces si-
ta in gres sar no Po der Ju di ciá rio para ale gar e pro var
pre ju í zo, a fim de que seja fi xa do o va lor das per das e
da nos. A pre vi são de mul ta res ci só ria no con tra to pode
afas tar ou não o di re i to às per das e da nos.

No pre sen te caso, a de ter mi na ção no pro je to de
lei de pa ga men to de mul ta res ci só ria pelo for ne ce dor
não ex clui a res pon sa bi li da de des te pelo pa ga men to
de per das e da nos, que con ti nua ga ran ti do no tex to

da lei. A es ti pu la ção de mul ta res ci só ria não visa a
subs ti tu ir as per das e da nos.

O di re i to à mul ta res ci só ria in de pen de da ale ga-
ção de pre ju í zo pelo con su mi dor. A fi xa ção an te ci pa-
da no con tra to ou na lei de mul ta res ci só ria fa ci li ta a
so lu ção dos con fli tos de con su mo sem a ne ces si da de
de in ter ven ção do Po der Ju di ciá rio. Caso o pre ju í zo
ex ce da ao pre vis to na mul ta res ci só ria, o con su mi dor
po de rá exi gir in de ni za ção su ple men tar a ser fi xa da
pelo juiz a tí tu lo de per das e da nos.

A al te ra ção pro pos ta ser vi rá como mais um ins -
tru men to de de fe sa do con su mi dor con tra os for ne ce-
do res de pro du tos ou ser vi ços que re cu sa rem cum -
pri men to à ofer ta, apre sen ta ção ou pu bli ci da de.

São ne ces sá ri os, con tu do, al guns aper fe i ço a-
men tos na pro po si ção.

A emen ta do pro je to de lei en con tra-se em con -
fli to com a al te ra ção pro pos ta no cor po do in ci so III do
art. 35 da Lei nº 8.078, de 1990. A emen ta da pro po si-
ção se re fe re à ins ti tu i ção de mul ta por atra so no cum -
pri men to de pra zo pelo for ne ce dor. A re da ção do in ci-
so III pre vê o pa ga men to de mul ta res ci só ria no caso
de res ci são do con tra to pelo con su mi dor.

Por ou tro lado, o pro je to de lei de ter mi na que o
mon tan te da mul ta res ci só ria será no mes mo va lor
per cen tu al es ta be le ci do para o caso de atra so no pa -
ga men to pelo con su mi dor. A mul ta res ci só ria é de na -
tu re za dis tin ta da mul ta de mora, con for me ex pli ci ta do
aci ma. O in ci so III do art. 35 da Lei nº 8.078, de 1990,
se re fe re a res ci são do con tra to e não a atra so no
cum pri men to da obri ga ção. Não há ra zão para equi -
pa rar as duas mul tas.

Ade ma is, a Lei nº 8.078, de 1990, tra ta da de fe-
sa do con su mi dor.

O Có di go con si de ra que as duas par tes, con su-
mi dor e for ne ce dor, são de si gua is. O con su mi dor é a
par te mais frá gil da re la ção de con su mo e o for ne ce-
dor, em re gra, im põe as cláu su las do con tra to de con -
su mo.

Assim, a lei deve fi xar mul tas mí ni mas, por
exem plo, no mí ni mo 10% (dez por cen to), quan do em
fa vor do con su mi dor, e mul tas má xi mas, por exem plo,
até 2% (dois por cen to), quan do em fa vor do for ne ce-
dor. Não faz sen ti do fi xar mul ta res ci só ria em fa vor do
con su mi dor até um va lor má xi mo, que não pode ser
su pe ri or a 2% (dois por cen to), pos to que o Có di go
não é de de fe sa do for ne ce dor. E se o con su mi dor ne -
go ci ar com o for ne ce dor um va lor ma i or, como cin co,
dez ou vin te por cen to? A lei não per mi ti ria.

O pro je to de lei pre vê que a mul ta res ci só ria in ci-
di rá so men te so bre os va lo res já pa gos. A mul ta res ci-
só ria é ori gi na da pela ine xe cu ção com ple ta da obri -
ga ção. Se o for ne ce dor con tra tou e não cum priu, a
mul ta deve in ci dir so bre o va lor do con tra to e não so -
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men te so bre os va lo res pa gos. O pa ga men to é mera
ex tin ção da obri ga ção. E se o con su mi dor ain da não
ti ver pago nada, até por que não foi es ti pu la do pa ga-
men to adi an ta do, o for ne ce dor não res pon de rá pelo
des cum pri men to da qui lo a que se obri gou?

Em vis ta do ex pos to, apre sen to emen da ao Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000, para fi xar a mul -
ta res ci só ria em no mí ni mo 10% (dez por cen to) do
va lor ob je to do con tra to.

III – Voto

To dos os di re i tos do con su mi dor con ti nu am res -
guar da dos. O pro je to de lei cons ti tui um avan ço na le -
gis la ção de pro te ção ao con su mi dor.

Assim, por obe de cer à 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, re pre-
sen tar aper fe i ço a men to das re la ções de con su mo,
voto pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
71, de 2000, com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se à emen ta do pro je to de lei a se guin te re -
da ção:

Alte ra a Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de
1990, para ins ti tu ir mul ta a for ne ce do res de bens ou
ser vi ços por res ci são do con tra to em de cor rên cia de
re cu sa ao cum pri men to da ofer ta, apre sen ta ção ou
pu bli ci da de.

EMENDA Nº 2 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do pro je to de lei a se guin te re -
da ção:

Art. 1º O in ci so III do art. 35 da Lei nº
8.078, de 11 de se tem bro de 1990, pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

III – res cin dir o con tra to, com di re i to à
res ti tu i ção da quan tia even tu aL men te an te-
ci pa da, mo ne ta ri a men te atu a li za da, acres ci-
da de mul ta res ci só ria no va lor mí ni mo de
dez por cen to so bre o va lor ob je to do con-
tra to, e a per das e da nos. (NR)

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Ga ri bal di Alves Fi lho, Re -
la tor – Alo i zio Mer ca dan te – Sibá Ma cha do – Antô -
nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – 
Mag no Mal ta – Fer nan do Be zer ra – João Ca pi be ri-
be –    – Amir Lan do – Luiz Otá vio – Ga ri bal di Alves 
Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca –
Pe dro Si mon – Antônio Car los Ma ga lhães – Cé sar
Bor ges – De mos té nes Tor res – Tas so Je re is sa ti.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Re la tó rio

Autor: De pu ta do João Paulo
Relator: Se na dor Ademir Andrade

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000, de
au to ria do ilus tre De pu ta do João Pa u lo, al te ra a re da-
ção do in ci so III do art. 35 da Lei nº 8.078, de 1990,
co nhe ci da como Có di go de De fe sa do Con su mi dor.

Con for me cxpli ci ta do na emen ta, a pro po si ção
visa ins ti tu ir mul ta a for ne ce do res de bens ou ser vi-
ços por atra so no cum pri men to de pra zo de en tre ga
de mer ca do ria ou re a li za ção do ser vi ço.

Assim, no caso de atra so do for ne ce dor, o con -
su mi dor po de rá res cin dir o con tra to, será res ti tu í do da 
quan tia an te ci pa da (que sera mo ne ta ri a men te atu a li-
za da), bem como fará jus ao re ce bi men to de mul ta
res ci so ria so bre os va lo res pa gos.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a pro po si ção ori gi-
nal foi emen da da pela Co mis são de De fe sa do Con -
su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as. Nes se Co le gi a-
do, de ci diu-se que a mul ta de ve ria ser cal cu la da so -
men te so bre os va lo res já pa gos e em per cen tu al
idên ti co ao que se ria co bra do pelo for ne ce dor em
caso de ina dim plên cia do con su mi dor.

Por seu tur no, a Co mis são de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra dos De pu ta dos opi -
nou pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de do pro je to,
ofe re cen do-lhe, to da via, emen da vi san do ade quar a
téc ni ca le gis la ti va em pre ga da aos pre ce i tos da Lei
Com ple men tar nº 95, de 1998.

A pro po si ção cm epí gra fe não che gou a ser
apre ci a da pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
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sen do apro va da, ter mi na ti va men te, pe las co mis sões
com pe ten tes da que la Casa.

Envi a do ao Se na do Fe de ral, o pro je to foi dis tri-
bu í do a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, a qual in cum be ana li sá -lo no mé ri to e sob os 
as pec tos da cons ti tu ci o na li da de, ju ri dí ci da de e téc ni-
ca le gis la ti va.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Na apre ci a ção do pre sen te pro je to de lei, ana li-
sa re mos os as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e téc ni ca le gis la ti va, bem como o mé ri to da ma -
té ria. Nes se par ti cu lar, vale res sal tar que as dis po si-
ções re la ti vas ao mo der no di re i to do con su mi dor são
con si de ra das nor mas de Di re i to Ci vil, ca ben do a esta
Co mis são se ma ni fes tar so bre o mé ri to da pro je to,
nos ter mos do art. 101, in ci so II, le tra d, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000, não
apre sen ta ví cio de ini ci a ti va, haja vis ta que as dis po si-
ções le ga is que re gu lam os di re i tos do con su mi dor
são con si de ra das nor mas de Di re i to Ci vil, cuja com -
pe tên cia le gis la ti va per ten ce à União Fe de ral, nos ter -
mos do art. 22, in ci so I, com bi na do com o art. 24, VIII,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ma té ria re gu la da tam bém não apre sen ta
qual quer in com pa ti bi li da de com os prin cí pi os e as
dis po si ções cons ti tu ci o na is vi gen tes. Pode-se afir -
mar, as sim, que o pro je to é ma te ri al men te cons ti tu-
ci o nal.

A téc ni ca le gis la ti va uti li za da é boa e não me re-
ce re pa ros.

No mé ri to, a ino va ção pro pos ta é per ti nen te e
re pre sen ta um aper fe i ço a men to das re la ções de con -
su mo em nos so País, haja vis ta que dis po ni bi li za ao
con su mi dor um di re i to que, atu al men te, so men te é
de fe ri do aos co mer ci an tes.

Con vém des ta car que o vi gen te Có di go de De -
fe sa do Con su mi dor so men te pre vê o pa ga men to de
mul ta quan do hou ver atra so por par te do con su mi dor
(art. 52,  da Lei nº 8.078, de 1990), não ha ven do re ci-
pro ci da de quan do a im pon tu a li da de ti ver sido pra ti ca-
da pelo ven de dor ou for ne ce dor.

Con for me afir mou-se, an te ri or men te, a ino va-
ção do pro je to re si de no fato de que, na hi pó te se de
atra so na en tre ga do bem ou do ser vi ço, o for ne ce dor
será obri ga do a pa gar mul ta res ci só ria ao con su mi-
dor. Esta mul ta será co bra da na mes ma pro por ção da
que se ria de vi da pelo con su mi dor no caso de ina dim-
plên cia des te.

A pro po si ção sob exa me, por tan to, visa equi li brar
as re la ções de con su mo, es ta be le cen do di re i tos igua is
en tre for ne ce do res e con su mi do res em caso de ina dim-
ple men to. Além dis so, a al te ra ção pro pos ta ser vi rá
como ins tru men to de co er ção con tra even tu a is abu sos
e atra sos, pra ti ca dos por maus co mer ci an tes.

Em face dos ar gu men tos ex pos tos, nos so voto é 
pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 
2000, por quan to obe de ce aos pres su pos tos de 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.
No mé ri to, vo ta mos pela apro va ção da pro po si ção,
haja vis ta sua re le vân cia, re pre sen tan do sig ni fi ca ti vo
avan ço para o di re i to do con su mi dor bra si le i ro.

Sala da Co mis são,  de maio de 2001. – Se na dor
Ade mir Andra de.

PARECER Nº 772, 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 da
Câ ma ra dos De pu ta dos nº 11, de 2001,
(nº 333/99 na Casa de ori gem), que “al te-
ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
que re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos
à pro pri e da de in dus tri al”.

Relator: Se na dor Demóstenes Torres

I – Re la tó rio

Bus ca o pre sen te Pro je to de Lei, de au to ria do
ilus tre en tão De pu ta do Antô nio Kan dir, a pro mo ver al -
te ra ções na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de
in dus tri al.

Den tre as al te ra ções pro pos tas, já com as
emen das aca ta das pela Câ ma ra dos De pu ta dos, de
cu nho ma te ri al e pro ces su al, as prin ci pa is re fe rem-se
à exas pe ra ção das pe nas co mi na das aos cri mes pre -
vis tos nos ar ti gos 189, 190, 194 e 195.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor do pro je to, ao apre -
sen tá-lo, afir mou que com sua apro va ção “...cer ta-
men te es ta re mos con tri bu in do para o de sen vol vi men-
to do se tor in dus tri al do País, e, por ou tro lado, co i bin-
do a prá ti ca de atos ilí ci tos, que pre ju di cam não só
esse, mas tam bém os con su mi do res e o Fis co, em to -
dos os ní ve is de go ver no”.

Após o trâ mi te le gal na Câ ma ra dos De pu ta dos,
veio o pro je to apro va do na que la Casa para apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral, onde foi fe i ta, em ple ná rio,
sua le i tu ra (16-2-2001), não ten do sido apre sen ta da,
no pra zo re gi men tal, ne nhu ma emen da.

Re me ti do na mes ma data à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi o pro je to dis tri bu í do
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ini ci al men te ao ilus tre ex-Se na dor Bel lo Par ga, que o
de vol veu sem ma ni fes ta ção, sen do en tão fe i ta nova
dis tri bu i ção ao Se nhor en tão Se na dor Pa u lo Har tung
que, após emi tir pa re cer, so li ci tou re tor no dos au tos
para re e xa me do re la tó rio (2-12-2002).

Com a ele i ção do Se na dor Pa u lo Har tung ao
Go ver no do Esta do do Espí ri to San to, e seu con se-
qüen te afas ta men to do Se na do Fe de ral, foi o pro je to
re dis tri bu i do a mim (25-2-2003) para o re e xa me do
re la tó rio, na for ma an te ri or men te so li ci ta da.

É este, em aper ta da sín te se, o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro je to ob je ti va in se rir al te ra ções na Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, em ma té ri as de or dem
pe nal e pro ces su al pe nal, de com pe tên cia le gis la ti va
pri va ti va da União, nos ter mos dos ar ti gos 22, in ci so I; 
48, ca put e 61, ca put, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
É o Con gres so Na ci o nal, por tan to, o foro le gí ti mo
para a pro po si tu ra, dis cus são e apre ci a ção do pre-
sen te pro je to de lei.

O pro je to, de in ques ti o ná vel per ti nên cia, re du zi-
rá sen si vel men te a ocor rên cia de cri mes que são pra -
ti ca dos em lar ga es ca la con tra a pro pri e da de in dus tri-
al. Sua apro va ção tra rá re fle xos po si ti vos para a so ci-
e da de como um todo, pois, es ti mu la rá a in dus tri a li za-
ção e o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do
País, au men ta rá a ar re ca da ção de im pos tos e cri a rá
mais pos tos de tra ba lho.

É ine gá vel que o quan tum das pe nas hoje co mi-
na das em abs tra to, de de ten ção de três me ses a um
ano, ou mul ta, são ir ri só ri as e to tal men te ine fi ci en tes.

To da via, não obs tan te o bri lhan tis mo e per ti nên-
cia do pro je to em ques tão, as re for mas que se pre ten-
dem fa zer na Lei nº 9.279/96 têm que ir mais adi an te.

Na par te ma te ri al (pe nal), en ten do que não há
pla u si bi li da de em exas pe rar as pe nas de so men te al -
guns cri mes pre vis tos na re fe ri da lei. Os ob je tos ju rí di-
cos tu te la dos são se me lhan tes e es tão no mes mo ní -
vel de im por tân cia e gra vi da de.

Assim, so a ria como ca su ís mo inex pli cá vel a
pre vi são de pe nas ri go ro sas para os cri mes con tra as
mar cas e de con cor rên cia des le al, e de pe nas ín fi mas
para aque les con tra as pa ten tes, os de se nhos in dus-
tri a is, in di ca ções ge o grá fi cas e os co me ti dos por
meio de mar ca, tí tu lo de es ta be le ci men to co mer ci al e
si nal de pro pa gan da.

Se a Lei nº 9.279/96 em seu tex to ori gi nal, san -
ci o nou de for ma idên ti ca to dos os cri mes por ela pre -
vis tos, não há ex pli ca ção ló gi ca ou con vin cen te para
pro mo ver al te ra ções em ape nas al guns de les.

Impres cin dí vel, pois, que a ma jo ra ção pre ten di-
da al can ce, de for ma igual, to dos os cri mes.

E com o aca ta men to da su ges tão su pra,
toma-se ne ces sá ria ape nas a su pres são das pa la-
vras “de de ten ção” do ca put do ar ti go 196, vez que as 
ca u sas es pe ci a is de au men to de pena ali pre vis tas
pas sa rão a in ci dir tan to nas pe nas de re clu são quan to
nas de mul ta.

Ain da na par te ma te ri al (pe nal), não há sen ti do
nos acrés ci mos pre ten di dos no ca put do ar ti go 190.
A ex pres são “com fins eco nô mi cos” é des ne ces sá ria
por, pelo me nos, dois mo ti vos: 1) por ser um ele men to
sub je ti vo do tipo, tor na este, o tipo, mais “fe cha do” e
quan do do jul ga men to da ação pe nal, além da au to ria
e da ma te ri a li da de ha ve rá que se pro var o dolo es pe-
cí fi co; e, 2) não vis lum bro ne nhu ma hi pó te se em que
al guém pos sa co me ter um cri me con tra re gis tro de
mar ca que não seja “com fins eco nô mi cos”.

Não com por ta, ain da no ca put do ar ti go 190, o
acrés ci mo das fi gu ras tí pi cas da ad qui rir, dis tri bu ir e
trans por tar.

As con du tas con sis ten tes na aqui si ção e/ou
trans por te de co i sa que o agen te sabe (dolo) ou de ve-
ria pre su mir (cul pa) ser ob ti da por meio cri mi no so, no
exer cí cio de ati vi da de co mer ci al ou in dus tri al já es tão
ti pi fi ca das, com de ta lhes, nos §§ 1º e 2º do ar ti go 180
do Có di go Pe nal, com a nova re da ção dada pela Lei
nº 9.426, de 24-12-1996. Sa li en te-se que, no caso da
re cep ta ção do lo sa, a pena pre vis ta é de re clu são de
três a oito anos e mu i ta. Assim, nes ta par te, a al te ra-
ção pre ten di da con fi gu rar-se-ia uma ex cres cên cia ju -
rí di co-pe nal, na me di da em que um tipo pe nal mais
abran gen te e ge né ri co, cujo ob je to ju rí di co tu te la todo 
e qual quer exer cí cio de ati vi da de co mer ci al e in dus tri-
al (re cep ta ção em ge ral), te ria como san ção pena
mais gra vo sa que a de um cri me que ofen de ria a uma
ob je ti vi da de ju rí di ca es pe ci fi ca, o re gis tro de mar ca.
As pe nas te ri am de ser, no mí ni mo, idên ti cas.

A con du ta de dis tri bu ir é, tam bém, com ple ta-
men te su pér flua e des ne ces sá ria no ca put do ar ti go
190. Ora, quem dis tri bui, sob a óti ca co mer ci al e in -
dus tri al, é jus ta men te quem ven de, ofe re ce, ex põe à
ven da ou tem em es to que. Tais fi gu ras já es tão pre -
sen tes no re fe ri do ar ti go. E a Lei, como sa bi do, não
deve di zer mais do que pre ten de.

Deve, por tan to, ser man ti da no re fe ri do ar ti go
190 a sua re da ção ori gi nal, sem qual quer al te ra ção.

A pro pos ta de al te ra ção do art. 193 visa aper fe i-
ço ar o dis po si ti vo no sen ti do de es cla re cer que o cri -
me nele ti pi fi ca do cor res pon de à con du ta de li tu o sa
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con tra in di ca ções ge o grá fi cas, man ten do a nor ma no
âm bi to da pro pri e da de in dus tri al.

Além dis so, a ne ces si da de de al te ra ção de cor re
de com pro mis sos in ter na ci o na is fir ma dos no Acor do
so bre Aspec tos dos Di re i tos de Pro pri e da de Inte lec-
tu al re la ci o na dos ao Co mér cio (Acor do TRIPS), de
1994, da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Esta be-
le ce aque le Acor do, em seu art. 23, que as res sal vas
para ex pres sões como “es pé cie”, “tipo”, “es ti lo”, “imi -
ta ção” ou ou tras si mi la res não po dem ser apli ca das
para as in di ca ções ge o grá fi cas de vi nhos e des ti la-
dos, mes mo que apli ca da a res sal va da ver da de i ra
pro ce dên cia pre vis ta. Assim, é que foi in clu í do o pa rá-
gra fo úni co para o re fe ri do dis po si ti vo, com o in tu i to de 
es ta be le cer a su pra har mo ni za ção.

Em vir tu de de tais al te ra ções, foi acres ci da tam -
bém a re fe rên cia ao “Ca pí tu lo V – Dos Cri mes con tra
Indi ca ções Ge o grá fi cas e de ma is Indi ca ções”, no art.
196, de modo a pre ver o agra va men to da pena para o
cam po da pro te ção de in di ca ções ge o grá fi cas, man -
ten do a com pa ti bi li da de com o tra ta men to dado para
as pa ten tes (Ca pí tu lo I), os de se nhos in dus tri a is (Ca -
pí tu lo II) e as mar cas (Ca pí tu lo III).

Na par te for mal (pro ces su al), al guns as pec tos
tam bém me re cem ma i or aten ção.

Ini ci al men te aler to para a ques tão re fe ren te à
ini ci a ti va da ação pe nal, pre vis ta no art. 199 da lei em
co men to.

Os cri mes pra ti ca dos con tra a pro pri e da de in -
dus tri al, em bo ra tra gam con si de rá ve is pre ju í zos ao
Esta do e à co le ti vi da de, in ques ti o na vel men te afe tam
com mu i to mais for ça o par ti cu lar, de ten tor, de qual -
quer for ma, da pro pri e da de do bem ju ri di ca men te tu -
te la do. E, sen do a ação pe nal de ini ci a ti va pri va da,
pos si bi li tar-se-á a com po si ção dos da nos, en tre a ví ti-
ma e o cri mi no so, con di ci o na da à re nún cia ou à re tra-
ta ção do di re i to de que i xa.

E não se pode ol vi dar que o tema re la ti vo à pro -
pri e da de in dus tri al en vol ve ques tões de com ple xa
tec no lo gia que, na ma i or par te das ve zes, o Esta do,
por meio do Mi nis té rio Pú bli co, não está su fi ci en te-
men te apa re lha do para en ce tar uma acu sa ção com
pro vas pro du zi das de for ma con sis ten te. E, de qual -
quer for ma, mes mo não atu an do como o do mi nis li -
tis o ór gão mi nis te ri al atu a rá, ne ces sa ri a men te,
como cus tos le gis.

Sa li en te-se que, ain da no que tan ge à ques tão da
ação pe nal, con ti nu an do ela a ser de ini ci a ti va pri va da,
com pe ti rá sem pre ao pre ju di ca do aci o nar o Esta do para 
que este tome as ini ci a ti vas le ga is com vis tas a in ves ti-
gar e co i bir a prá ti ca de cri mes con tra a pro pri e da de in -

dus tri al, como de ter mi na, por exem plo, o ar ti go 5º, § 5º
do Có di go de Pro ces so Pe nal, ao ex pres sar que “nos
cri mes de ação pe nal pri va da, a au to ri da de po li ci al so -
men te po de rá pro ce der a in qué ri to a re que ri men to de
quem te nha qua li da de para in ten tá-la.

E nes tes mol des, nin guém po de rá acu sar o Bra -
sil de ser um País le ni en te com a pi ra ta ria, pois ela so -
men te ocor re rá se os de ten to res dos di re i tos de pro -
pri e da de in cor re rem em de sí dia, de i xan do de to mar
as pro vi dên ci as ca bí ve is pe ran te as au to ri da des com -
pe ten tes.

Qu an to às ex ce ções pro pos tas no art. 199, que
de ter mi nam que se rão de ini ci a ti va pú bli ca in con di ci-
o na da, quan do “... em de cor rên cia da in fra ção, re sul-
tar so ne ga ção fis cal ou prá ti ca de qua is quer dos cri -
mes con tra a or dem tri bu tá ria ou con tra as re la ções
de con su mo”... não me re cem aco lhi da.

O “ve lho” e cri ti ca do Có di go Pe nal con tem pla a
si tu a ção com in te li gên cia, pres cre ven do em seu art.
101 que:

“Qu an do a lei con si de ra como ele men-
to ou cir cuns tân ci as do tipo le gal fa tos que,
por si mes mos, cons ti tu em cri mes, cabe
ação pú bli ca em re la ção àque le, des de que, 
em re la ção a qual quer des tes, se deva pro -
ce der por ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co.”

Assim, não me re ce aco lhi da qual quer al te ra ção
que se pre ten da in tro du zir no art. 199, de ven do ser su pri-
mi da a pro pos ta apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos.

A nova re da ção do art. 202, apro va da pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos, me re ce tam bém al guns ques ti-
o na men tos e re pa ros. Se é o Mi nis té rio Pú bli co, nas
ações pe na is de ini ci a ti va pri va da, o “fis cal da lei” e a
au to ri da de po li ci al, a en car re ga da da ela bo ra ção do
in qué ri to po li ci al, não pode ser fa cul ta do so men te ao
ti tu lar do di re i to vi o la do re que rer ao juiz a apre en são
e a pos te ri or des tru i ção dos ob je tos dos cri mes pra ti-
ca dos con tra a pro pri e da de in dus tri al.

Ain da em re la ção ao art. 202, é des pre zí vel o
acrés ci mo dos três pa rá gra fos pre ten di dos pelo pro -
je to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Suas dis -
po si ções já fa zem par te do or de na men to pro ces su al
pe nal bra si le i ro.

O pa rá gra fo 1º, que pre vê a pos si bi li da de de o ti -
tu lar do di re i to vi o la do re que rer a ins ta u ra ção de in-
qué ri to po li ci al é dis pen sá vel por que qual quer pes soa
pode aci o nar a po lí cia ju di ciá ria para in ves ti gar a prá ti-
ca de qual quer cri me, de ven do ser res pe i ta das ape nas
as ex ce ções e com pe tên ci as previs tas na Cons ti tu i ção
Fe de ral. As dis po si ções pre vis tas nos arts. 524/530 do
Có di go de Pro ces so Pe nal, em bo ra re cep ci o na das
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pela Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, não se so bre põem
ao seu art. 144 (art. 144, § 1º, inc. I e § 4º).

Qu an to ao pa rá gra fo 2º, tam bém dis pen sá vel,
é pa cí fi co, sem ne nhum ques ti o na men to, o en ten di-
men to de que qual quer pe rí cia em ma té ria cri mi nal
deve ser re a li za da por pe ri tos vin cu la dos a ins ti tu to
ofi ci al, in de pen den te men te do nome que se lhe dê.

Por seu tur no, o pa rá gra fo 3º afron ta os prin cí-
pi os cons ti tu ci o na is e pe na is que re gem a apli ca ção
e a exe cu ção da pena no Bra sil. É de uma fal ta de
ló gi ca es ton te an te al guém ser con de na do por de ter-
mi na do cri me, cum prir a pena que lhe foi im pos ta e
de po is, se re in ci dir no mes mo cri me, ter que cum prir
a pena des te e a da que le no va men te. E é exa ta-
men te isto que diz o pa rá gra fo: “... terá sua pena ...
acres ci da do mes mo tem po e/ou quan tia da que la
an te ri or men te sen ten ci a da...”. E, em bo ra até hoje
alvo de dis cus sões dou tri ná ri as e ju ris pru den ci a is, a 
re in ci dên cia já fi gu ra no Có di go Pe nal (art. 61, in ci so
I) como agra van te ge né ri ca, que “... sem pre agra va
a pena...”.

Su gi ro, pois, que seja emen da da a pro pos ta da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, dan do-se nova re da ção ao
art. 202, com o ob je ti vo de que se te nha uma nor ma
que pos si bi li te ao juiz de ter mi nar a apre en são de to -
dos os bens que in cor po rem vi o la ção aos di re i tos da 
pro pri e da de in dus tri al, se jam por ofen sa às mar cas
re gis tra das, pa ten tes ou ou tros sig nos dis tin ti vos.
Per mi tir-se-á, des ta for ma, em um úni co ar ti go, em
seus três in ci sos, a pos si bi li da de de apre en der e de -
ter mi nar a des tru i ção dos bens apre en di dos, bem
como o per di men to dos equi pa men tos uti li za dos na
prá ti ca do ato ilí ci to.

Res sal to, ain da em re la ção ao art. 202, que a
nova re da ção que pro po nho está em con so nân cia
com o pre ten di do pelo Mi nis té rio da Indús tria e Co-
mér cio e, em es pe ci al, pelo Gru po Inter mi nis te ri al
da Pro pri e da de Indus tri al.

Por fim, me re ce tam bém ser re for ma do o art.
2º do pro je to de lei da Câ ma ra dos De pu ta dos, ora
em aná li se.

Pela re da ção do ar ti go, pre ten dem que a lei ”... 
en tre em vi gor na data de sua pu bli ca ção”. Em ma -
té ria pe nal a me lhor dou tri na sem pre re co men da a
pre vi são de uma va ca tio le gis. Tra ta-se de um pe-
río do de suma im por tân cia, des ti na do a que to dos,
in clu si ve os ope ra do res do Di re i to, co nhe çam e im-
ple men tem me ca nis mos para o fiel cum pri men to
dos no vos dis po si ti vos le ga is in se ri dos no or de na-
men to ju rí di co.

III – Voto

Di an te das ra zões ex pos tas, nos ter mos do art.
133, in ci sos I e V, alí nea c, do R.I.S.F., voto pela apro -
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, 2001 (nº
333, de 1999, na ori gem), nos ter mos do se guin te:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 11 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga ções
re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 202 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi go rar com
as se guin tes re da ções, acres cen tan do-se um pa rá-
gra fo úni co ao art. 193:

“Art. 183. ............................. .................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
”Art. 184.............................. ..................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
”Art. 185. ............................. .................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 187. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 188. ...................... ........................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 189. ...................... ........................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 190. ...................... ........................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 191. ...................... ........................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.
Pa rá gra fo úni co. ..........................“(NR).
“Art. 192. .................... ..........................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 193. Usar in di ca ção ge o grá fi ca

em pro du to, re ci pi en te, in vó lu cro, cin ta, ró tu-
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lo, fa tu ra, cir cu lar, car taz ou em ou tro meio
de di vul ga ção ou pro pa gan da, mes mo que
acom pa nha da de ter mos re ti fi ca ti vos tais
como “tipo”, “es pé cie”, “gê ne ro”, “sis te ma”,
“se me lhan te”, “su ce dâ neo”, “idên ti co”, ou
equi va len te, não res sal van do a ver da de i ra
pro ce dên cia ou ori gem do pro du to.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. Tra tan do-se de in di ca-
ção ge o grá fi ca para vi nhos e des ti la dos,
não se apli ca rá a res sal va da ver da de i ra
pro ce dên cia pre vis ta aci ma.” (NR)

“Art. 194. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.” (NR)
“Art. 195. ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. “(NR)
§ 1º .......................................................
§ 2º .............................................” (NR) 

“Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca pí tu los I,
II, III e V des te Tí tu lo se rão au men ta das de um ter ço
à me ta de se:

 I –  ....... ................................................
 II – ... ..........................................“ (NR)

“Art. 202. Nos cri mes a que se re fe re este Tí tu-
lo, po de rá o juiz, a re que ri men to do Mi nis té rio Pú bli-
co, da au to ri da de po li ci al ou do ti tu lar do di re i to vi o-
la do:

I – de ter mi nar a apre en são da to ta li da-
de dos bens que in cor po rem vi o la ções de
di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, além dos
equi pa men tos, su por tes, ma tri zes, mol des,
ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is em pre ga dos,
quan do es tes se des ti na rem, pre ci pu a men-
te, à prá ti ca do ilí ci to;

II – de ter mi nar a des tru i ção de to dos
os bens que in cor po rem a vi o la ção do di re i-
to de pro pri e da de in dus tri al ao pro la tar a
sen ten ça ou, a qual quer mo men to, res sal va-
da a pos si bi li da de de se pre ser var o cor po
de de li to, quan do não hou ver im pug na ção
quan to à ili ci tu de dos bens ou a ação pe nal
não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter mi-
na ção de quem seja o au tor do ilí ci to;

III – de ter mi nar o per di men to dos equi -
pa men tos, su por tes e ma te ri a is apre en di dos
que se des ti nem, pre ci pu a men te, à pro du-

ção dos bens que in cor po rem a vi o la ção do
di re i to de pro pri e da de in dus tri al.” (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor 90 (no ven ta)
dias após a sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2003. Edi son
Lo bão, Pre si den te – De mós te nes Tor res, Re la tor –
Sibá Ma cha do – Antô nio Car los Va la da res – Mag no
Mal ta – Fer nan do Be zer ra – Ga ri bal di Alves Fi lho –
Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca – Antô nio Car -
los Ma ga lhães – Jor ge Bor nha u sen – José Jor ge –
Tas so Je re is sa ti – João Ba tis ta Mot ta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis-
lar so bre:

I – di re i to ci vil, co mer ci al, pe nal, pro-
ces su al, ele i to ral, agrá rio, ma rí ti mo, ae ro-
náu ti co, es pa ci al e do tra ba lho;

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

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:

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

............................. .................................
Art. 144. A se gu ran ça pú bli ca, de ver

do Esta do, di re i to e res pon sa bi li da de de to -
dos, é exer ci da para a pre ser va ção da or-
dem pú bli ca e da in co lu mi da de das pes so as
e do pa tri mô nio, atra vés dos se guin tes ór-
gãos:

........................................ ......................
§ 1º A po lí cia fe de ral, ins ti tu í da por lei

como ór gão per ma nen te, or ga ni za do e man -
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ti do pela União e es tru tu ra do em car re i ra,
des ti na-se a:

I – apu rar in fra ções pe na is con tra a or -
dem po lí ti ca e so ci al ou em de tri men to de
bens, ser vi ços e in te res ses da União ou de
suas en ti da des au tár qui cas e em pre sas pú -
bli cas, as sim como ou tras in fra ções cuja
prá ti ca te nha re per cus são in te res ta du al ou
in ter na ci o nal e exi ja re pres são uni for me, se -
gun do se dis pu ser em lei;

........................................ ......................
§ 4º às po lí ci as ci vis, di ri gi das por de-

le ga dos de po lí cia de car re i ra, in cum bem,
res sal va da a com pe tên cia da União, as fun -
ções de po lí cia ju di ciá ria e a apu ra ção de in -
fra ções pe na is, ex ce to as mi li ta res.

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

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

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

Cir cuns tân ci as agra van tes

Art. 61. São cir cuns tân ci as que sem pre agra-
vam a pena, quan do não cons ti tu em ou qua li fi cam o 
cri me:

I – a re in ci dên cia;
....................................................................................

A Ação Pe nal no Cri me Com ple xo

Art. 101. Qu an do a lei con si de ra como ele men-
to ou cir cuns tân ci as do tipo le gal fa tos que, por si
mes mos, cons ti tu em cri mes, cabe ação pú bli ca em
re la ção àque le, des de que, em re la ção a qual quer
des tes, se deva pro ce der por ini ci a ti va do Mi nis té rio
Pú bli co.
....................................................................................

Re cep ta ção

Art. 180. Adqui rir, re ce ber, trans por tar, con du-
zir ou ocul tar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, co i sa
que sabe ser pro du to de cri me, ou in flu ir para que
ter ce i ro, de boa-fé, a ad qui ra, re ce ba ou ocul te: (Re -
da ção dada pela Lei nº 9.426, de 24-12-1996)

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos, e
mul ta. (Re da ção dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

Re cep ta ção qua li fi ca da

§ 1º Adqui rir, re ce ber, trans por tar, con du zir,
ocul tar, ter em de pó si to, des mon tar, mon tar, re mon-

tar, ven der, ex por à ven da, ou de qual quer for ma uti -
li zar, em pro ve i to pró prio ou alhe io, no exer cí cio de
ati vi da de co mer ci al ou in dus tri al, co i sa que deve sa -
ber ser pro du to de cri me: (Re da ção dada pela Lei nº 
9.426, de 24-12-1996)

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e
mul ta. (Re da ção dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)

§ 2º Equi pa ra-se à ati vi da de co mer ci al, para
efe i to do pa rá gra fo an te ri or, qual quer for ma de co-
mér cio ir re gu lar ou clan des ti no, in clu si ve o exer cí cio
em re si dên cia. (Re da ção dada pela Lei nº 9.426, de
24-12-1996)
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal

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

Art. 5º Nos cri mes de ação pú bli ca o in qué ri to
po li ci al será ini ci a do:

I – de ofí cio;
II – me di an te re qui si ção da au to ri da de

ju di ciá ria ou do Mi nis té rio Pú bli co, ou a re-
que ri men to do ofen di do ou de quem ti ver
qua li da de para re pre sen tá-lo.

........................................ ......................
§ 5º Nos cri mes de ação pri va da, a au -

to ri da de po li ci al so men te po de rá pro ce der a 
in qué ri to a re que ri men to de quem te nha
qua li da de para in ten tá-la.

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

Art. 524. No pro ces so e jul ga men to dos cri mes
con tra a pro pri e da de ima te ri al, ob ser var-se-á o dis-
pos to nos Ca pí tu los I e III do Tí tu lo I des te Li vro, com
as mo di fi ca ções cons tan tes dos ar ti gos se guin tes.

Art. 525. No caso de ha ver o cri me de i xa do ves -
tí gio, a que i xa ou a de nún cia não será re ce bi da se
não for ins tru í da com o exa me pe ri ci al dos ob je tos
que cons ti tu am o cor po de de li to.

Art. 526. Sem a pro va de di re i to à ação, não será 
re ce bi da a que i xa, nem or de na da qual quer di li gên cia
pre li mi nar men te re que ri da pelo ofen di do.

Art. 527. A di li gên cia de bus ca ou de apre en são
será re a li za da por dois pe ri tos no me a dos pelo juiz,
que ve ri fi ca rão a exis tên cia de fun da men to para a
apre en são, e quer esta se re a li ze, quer não, o la u do
pe ri ci al será apre sen ta do den tro de 3 (três) dias após
o en cer ra men to da di li gên cia.
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Pa rá gra fo úni co. O re que ren te da di li gên cia po -
de rá im pug nar o la u do con trá rio à apre en são, e o juiz
or de na rá que esta se efe tue, se re co nhe cer a im pro-
ce dên cia das ra zões adu zi das pe los pe ri tos.

Art. 528. Encer ra das as di li gên ci as, os au tos se -
rão con clu sos ao juiz para ho mo lo ga ção do la u do.

Art. 529. Nos cri mes de ação pri va ti va do ofen di-
do, não será ad mi ti da que i xa com fun da men to em
apre en são e em pe rí cia, se de cor ri do o pra zo de 30
(trin ta) dias, após a ho mo lo ga ção do la u do.

Pa rá gra fo úni co. Será dada vis ta ao Mi nis té rio
Pú bli co dos au tos de bus ca e apre en são re que ri das
pelo ofen di do, se o cri me for de ação pú bli ca e não ti -
ver sido ofe re ci da que i xa no pra zo fi xa do nes te ar ti go.

Art. 530. Se ocor rer pri são em fla gran te e o réu
não for pos to em li ber da de, o pra zo a que se re fe re o
ar ti go an te ri or será de 8 (oito) dias.
........................................ ............................................

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti-
vos à pro pri e da de in dus tri al.

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

Art. 183. Co me te cri me con tra pa ten te de in-
ven ção ou de mo de lo de uti li da de quem:

I – fa bri ca pro du to que seja ob je to de pa ten te de
in ven ção ou de mo de lo de uti li da de, sem au to ri za ção
do ti tu lar; ou

II – usa meio ou pro ces so que seja ob je to de pa -
ten te de in ven ção, sem au to ri za ção do ti tu lar.

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

Art. 184. Co me te cri me con tra pa ten te de in ven-
ção ou de mo de lo de uti li da de quem:

I – ex por ta, ven de, ex põe ou ofe re ce à ven da,
tem em es to que, ocul ta ou re ce be, para uti li za ção
com fins eco nô mi cos, pro du to fa bri ca do com vi o la ção
de pa ten te de in ven ção ou de mo de lo de uti li da de, ou
ob ti do por meio ou pro ces so pa ten te a do; ou

II – im por ta pro du to que seja ob je to de pa ten te
de in ven ção ou de mo de lo de uti li da de ou ob ti do por
meio ou pro ces so pa ten te a do no País, para os fins
pre vis tos no in ci so an te ri or, e que não te nha sido co -
lo ca do no mer ca do ex ter no di re ta men te pelo ti tu lar da 
pa ten te ou com seu con sen ti men to.

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.

Art. 185. For ne cer com po nen te de um pro du to
pa ten te a do, ou ma te ri al ou equi pa men to para re a li zar
um pro ces so pa ten te a do, des de que a apli ca ção fi nal

do com po nen te, ma te ri al ou equi pa men to in du za, ne -
ces sa ri a men te, à ex plo ra ção do ob je to da pa ten te.

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.
........................................ ............................................

Art. 187. Fa bri car, sem au to ri za ção do ti tu lar,
pro du to que in cor po re de se nho in dus tri al re gis tra do,
ou imi ta ção subs tan ci al que pos sa in du zir em erro
ou con fu são.

Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)
ano, ou mul ta.

Art. 188. Co me te cri me con tra re gis tro de de se-
nho in dus tri al quem:

I – ex por ta, ven de, ex põe ou ofe re ce à ven da,
tem em es to que, ocul ta ou re ce be, para uti li za ção
com fins eco nô mi cos, ob je to que in cor po re ili ci ta men-
te de se nho in dus tri al re gis tra do, ou imi ta ção subs tan-
ci al que pos sa in du zir em erro ou con fu são; ou

II – im por ta pro du to que in cor po re de se nho in -
dus tri al re gis tra do no País, ou imi ta ção subs tan ci al
que pos sa in du zir em erro ou con fu são, para os fins
pre vis tos no in ci so an te ri or, e que não te nha sido co -
lo ca do no mer ca do ex ter no di re ta men te pelo ti tu lar ou 
com seu con sen ti men to.

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.
........................................ ............................................

Art. 192. Fa bri car, im por tar, ex por tar, ven der,
ex por ou ofe re cer à ven da ou ter em es to que pro du-
to que apre sen te fal sa in di ca ção ge o grá fi ca.

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.

Art. 193. Usar, em pro du to, re ci pi en te, in vó lu cro,
cin ta, ró tu lo, fa tu ra, cir cu lar, car taz ou em ou tro meio
de di vul ga ção ou pro pa gan da, ter mos re ti fi ca ti vos, tais
como “ti pos”, “es pé cie”, “gê ne ro”, “sis te ma”, “se me-
lhan te”, “su ce dâ neo”, “idên ti co”, ou equi va len te, não
res sal van do a ver da de i ra pro ce dên cia do pro du to.

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.
........................................ ............................................

DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 1994

Apro va a Ata Fi nal da Ro da da Uru-
guai de Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la-
te ra is do GATT, as lis tas de con ces sões
do Bra sil na área ta ri fá ria (Lis ta III) e no
se tor de ser vi ços e o tex to do Acor do
Plu ri la te ral so bre Car ne Bo vi na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º São apro va das a Ata Fi nal da Ro da da
Uru guai de Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la te ra is do
Acor do Ge ral de Ta ri fas e Co mér cio (GATT), as lis tas
de con ces sões do Bra sil na área ta ri fá ria (Lis ta III) e
no se tor de ser vi ços e o tex to do Acor do Plu ri la te ral
so bre Car ne Bo vi na.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que re sul tem em
re vi são dos acor dos men ci o na dos no ca put des te ar -
ti go, ou que acar re tem en car gos ou com pro mis sos
gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, nos ter mos do art.
49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º Ca be rá às Co mis sões Téc ni cas Per ma-
nen tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se na do Fe de-
ral o acom pa nha men to e fis ca li za ção da exe cu ção
dos acor dos pre vis tos nes te de cre to le gis la ti vo para,
opor tu na men te, apre sen tar su ges tões e pro pos tas ao 
Con gres so Na ci o nal.

Art. 3º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 15 de de zem bro de 1994. –
Hum ber to Lu ce na, Pre si den te.

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

TRIPs – ACORDO RELATIVO À 
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Assi na do no âm bi to do GATT

(Na Le gis la ção bra si le i ra: De cre to nº 1.355, 
de 30 de de zem bro de 1994)

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

Arti go 23: Pro te ção Adi ci o nal às Indi ca ções
Ge o grá fi cas para Vi nhos e Des ti la dos

1. Cada Mem bro pro ve rá os me i os le ga is para
que as par tes in te res sa das pos sam evi tar a uti li za ção
de uma in di ca ção ge o grá fi ca que iden ti fi que vi nhos
em vi nhos não ori gi ná ri os do lu gar in di ca do pela in di-
ca ção ge o grá fi ca em ques tão, ou que iden ti fi que des -
ti la dos como des ti la dos não ori gi ná ri os do lu gar in di-
ca do pela in di ca ção ge o grá fi ca em ques tão, mes mo
quan do a ver da de i ra ori gem dos bens es te ja in di ca da
ou, a in di ca ção ge o grá fi ca uti li za da em tra du ção ou
acom pa nha da por ex pres sões como “es pé cie”, “tipo”, 
“es ti lo”, “imi ta ção” ou ou tras si mi la res.

2. O re gis tro de uma mar ca para vi nhos que con -
te nha ou con sis ta em uma in di ca ção ge o grá fi ca que
iden ti fi que vi nhos, ou para des ti la dos que con te nha
ou con sis ta em uma in di ca ção ge o grá fi ca que iden ti fi-
que des ti la dos, será re cu sa do ou in va li da do, ex of fi-
cio, se a le gis la ção de um mem bro as sim o per mi tir,

ou a pe di do de uma par te in te res sa da, para os vi nhos
ou des ti la dos que não te nham essa ori gem.

3. No caso de in di ca ções ge o grá fi cas ho mô ni-
mas para vi nhos, a pro te ção será con ce di da para
cada in di ca ção, sem pre ju í zo das dis po si ções do pa -
rá gra fo 4º do Arti go 22. Cada mem bro de ter mi na rá as
con di ções prá ti cas pe las qua is se rão di fe ren ci a das
en tre si as in di ca ções ge o grá fi cas ho mô ni mas em
ques tão, le van do em con si de ra ção a ne ces si da de de
as se gu rar tra ta men to equi ta ti vo aos pro du to res in te-
res sa dos e de não in du zir a erro os con su mi do res.

4. Para fa ci li tar a pro te ção das in di ca ções ge o-
grá fi cas para vi nhos, re a li zar-se-ão, no Con se lho
para TRIPS, ne go ci a ções re la ti vas ao es ta be le ci men-
to de um sis te ma mul ti la te ral de no ti fi ca ção e re gis tro
de in di ca ções ge o grá fi cas para vi nhos pas sí ve is de
pro te ção nos mem bros par ti ci pan tes des se sis te ma.
........................................ ............................................

DECRETO Nº 1.355,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994

Pro mul go a Ata Fi nal que Incor po ra
os Re sul ta dos da Ro da da Uru guai de Ne -
go ci a ções Co mer ci a is Mul ti la te ra is do
GATT.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso de suas atri -
bu i ções, e

Con si de ran do que o Con gres so Na ci o nal apro -
vou, pelo De cre to Le gis la ti vo nº 30, de 15 de de zem-
bro de 1994, a Ata Fi nal que Incor po ra aos Re sul ta-
dos da Ro da da Uru guai de Ne go ci a ções Co mer ci a is
Mul ti la te ra is do GATT, as si na da em Mar ra que che, em 
12 de abril de 1994;

Con si de ran do que o Instru men to de Ra ti fi ca ção
da re fe ri da Ata Fi nal pela Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil foi de po si ta do em Ge ne bra, jun to ao Di re tor do
GATT, em 21 de de zem bro de 1994;

Con si de ran do que a re fe ri da Ata Fi nal en tra em
vi gor para a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil em 1º de
ja ne i ro de 1995, de cre ta:

Art. 1º A Ata Fi nal que Incor po ra os Re sul ta dos
da Ro da da Uru guai de Ne go ci a ções Co mer ci a is Mul -
ti la te ra is do GATT, apen sa por có pia ao pre sen te de -
cre to, será exe cu ta da e cum pri da tão in te i ra men te
como nele con tém.

Art. 2º Este de cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá-
rio.

Bra sí lia, 30 de de zem bro de 1994; 173º da Inde -
pen dên cia e 106º da Re pú bli ca. – ITAMAR FRANCO
– Cel so Luiz Nu nes Amo rim.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Re la tor: Se na dor Pa u lo Har tung

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o pro je to de
lei epi gra fa do, de au to ria do ilus tre De pu ta do Antô nio
Kan dir, que visa a al te rar di ver sos dis po si ti vos do Tí -
tu lo V (Dos Cri mes con tra a Pro pri e da de Indus tri al)
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que re gu la di -
re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, pre ten de:

a) a ele va ção das pe nas dos cri mes de 
con tra fa ção de mar cas, de co mer ci a li za ção
de pro du tos fal si fi ca dos e de con cor rên cia
des le al;

b) a ca rac te ri za ção da aqui si ção, dis -
tri bu i ção e trans por te, com fins eco nô mi cos,
de pro du tos com mar ca ili ci ta men te re pro-
du zi da como cri me;

c) a ins ti tu i ção da ação pe nal pú bli ca
in con di ci o na da nos ca sos em que, em de-
cor rên cia da prá ti ca de qual quer dos cri mes
con tra a pro pri e da de in dus tri al, re sul tar so-
ne ga ção fis cal ou prá ti ca de qua is quer ou-
tros cri mes con tra a or dem tri bu tá ria ou con -
tra as re la ções de con su mo;

d) que seja de ter mi na do ao Juiz para,
a pe di do do ti tu lar do di re i to vi o la do, a apre -
en são e a des tru i ção de to dos os pro du tos
com mar ca fal si fi ca da ou ca rac te ri za dos por 
prá ti ca de con cor rên cia des le al, bem como
de to dos os ma te ri a is e aces só ri os uti li za-
dos para a prá ti ca do ilí ci to; e a per da de
má qui nas, equi pa men tos e in su mos uti li za-
dos para fins ilí ci tos;

e) que seja dada a pos si bi li da de de o
ti tu lar do di re i to vi o la do re que rer a ins ta u ra-
ção de in qué ri to po li ci al para a in ves ti ga ção
de cri mes con tra a pro pri e da de in dus tri al;

f) que a di li gên cia de bus ca e apre en-
são seja efe tu a da pela Po lí cia Ju di ciá ria,
com ela bo ra ção de la u do pe ri ci al pelo Insti -
tu to de Cri mi na lís ti ca; e

g) a du pli ca ção da pena nos ca sos de
re in ci dên cia nos cri mes con tra a pro pri e da-
de in dus tri al.

II – Aná li se

A pro po si ção ver sa so bre di re i to pe nal e di re i to
de pro pri e da de in dus tri al, am bas as ma té ri as in se ri-
das na com pe tên cia le gis la ti va pri va ti va da União, nos 
ter mos do art. 22, in ci so I, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal é com pe ten te para dis por
so bre a ma té ria e a ini ci a ti va par la men tar é le gí ti ma,
con for me es ta be le cem os arts. 48 e 61 da Lei Ma i or.

Qu an to ao mé ri to, en ten de mos que o pro je to é
re le van te e per ti nen te. Não obs tan te, apre sen ta al gu-
mas im pro pri e da des dou tri ná ri as, que me re cem ser
cor ri gi das.

Ini ci al men te, jul ga mos im por tan te fa zer uma ob -
ser va ção que terá re fle xos no res tan te des ta aná li se.
Os cri mes de fi ni dos como con tra fa ção de mar cas, co -
mer ci a li za ção de pro du tos fal si fi ca dos e con cor rên cia
des le al têm uma ação tão per tur ba do ra so bre a ati vi-
da de eco nô mi ca – sen do evi den te o in te res se do
Esta do co i bi-los –, que não com pre en de mos por que
mo ti vo a Lei nº 9.279/96 os con si de rou de ação pri va-
da. Esses de li tos têm po ten ci al para in vi a bi li zar in dús-
tri as le gal men te es ta be le ci das, de ses ti mu lar in ves ti-
men tos em ra mos da ati vi da de in dus tri al e ca u sar de -
sem pre go. Além, dis so, par ti cu lar men te a con tra fa-
ção e a fal si fi ca ção de pro du tos, seja pela có pia de
mar cas ou de se nhos, seja por qual quer ou tra ca rac te-
rís ti ca que in du za ao “erro ou con fu são”, qua se sem -
pre são co ne xas com de li tos con tra a or dem tri bu tá ria
e as re la ções de con su mo. São, por tan to, de for ma
ge ral, le si vas à so ci e da de como um todo e às fi nan-
ças pú bli cas, e de ve ri am es tar no uni ver so dos cri mes
de ação pú bli ca.

O fim per se gui do pelo pro je to é ini bir a prá ti ca de
al gu mas in fra ções pre vis tas no Có di go de Pro pri e da de
Indus tri al, com o que se as se gu ra rá uma pro te ção mais
efi caz para as mar cas re gis tra das, con tri bu in do para o
de sen vol vi men to do se tor in dus tri al do País.

A pro pri e da de in dus tri al é um di re i to as se gu ra-
do pelo art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, nos se guin tes
ter mos:

Art.5º .....................................................
............. .................................................
XXIX – a lei as se gu ra rá aos au to res de 

in ven tos in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio
para sua uti li za ção, bem como pro te ção às
cri a ções in dus tri a is, à pro pri e da de das mar -
cas, aos no mes de em pre sas e a ou tros sig -
nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te res se
so ci al e o de sen vol vi men to tec no ló gi co e
eco nô mi co do País;

..............................................................
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O PLC nº 11, de 2001, com o fim de co i bir a prá -
ti ca de de ter mi na das in fra ções e sob o ar gu men to de
que as pe nas pre vis tas em lei são mu i to bran das, in-
su fi ci en tes para de sen co ra jar o in di ví duo a pa ra li sar
suas ati vi da des, com o que con cor da mos, tor na mais
se ve ras as san ções de al guns dos cri mes mais gra-
ves, es pe ci al men te os re la ci o na dos a mar cas, que
pas sam a ser de re clu são de um a qua tro anos. Além
dis so, a pena de mul ta pas sa a ser apli ca da cu mu la ti-
va men te com a de re clu são (e não mais al ter na ti va-
men te, como de ter mi na o di plo ma le gal em vi gor).

Não obs tan te o mé ri to da pro po si ção nes te par -
ti cu lar, en ten de mos que, ao mo di fi car as pe nas so-
men te de al guns dos cri mes pre vis tos no Có di go, o
pro je to cria uma si tu a ção de de se qui lí brio na do sa-
gem e na pro por ci o na li da de das san ções à gra vi da de
dos de li tos. Assim, por exem plo, os cri mes con tra as
mar cas pas sam a su je i tar seus in fra to res a pe nas
bem mais se ve ras do que os cri mes con tra as pa ten-
tes, de mes ma gra vi da de, o que não pa re ce ra zoá vel.

De ve mos no tar que to dos os cri mes des se tí tu lo
são da na tu re za do es te li o na to (art. 171 do Có di go Pe -
nal), ca rac te ri za do pela ob ten ção “para si ou para ou -
trem” de “van ta gem ilí ci ta, em pre ju í zo alhe io, in du zin-
do ou man ten do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ar -
dil ou qual quer ou tro meio fra u du len to”, para o qual é
co mi na da pena de um a cin co anos de re clu são.

Tam bém não com pre en de mos a di fe ren ça, exis -
ten te no tex to em vi gor, en tre a san ção im pos ta para
os de li tos ca rac te ri za dos pela fa bri ca ção e pela co-
mer ci a li za ção de pro du tos com que bra de pa ten te,
imi ta ção, fal si fi ca ção. Os atos ilí ci tos têm a mes ma
gra vi da de. Ve ri fi ca mos, ain da, que é co mum a as so ci-
a ção do fa bri can te e do co mer ci an te para de lin qüir, ti -
pi fi can do o cri me de qua dri lha ou ban do (art. 288 do
Có di go Pe nal), es tan do ca rac te ri za do, des sa for ma, o 
con cur so de pes so as na prá ti ca dos mes mos cri mes.
Por es sas ra zões, se ria con ve ni en te, a nos so ver, a
re vi são das pe nas de to dos os ilí ci tos re fe ri dos nes se
tí tu lo da lei.

Qu an to à al te ra ção pro pos ta ao art. 199, ex ce tu-
an do da ação pe nal pri va da o de li to em que “re sul tar
so ne ga ção fis cal ou prá ti ca de qua is quer dos cri mes
con tra a or dem tri bu tá ria ou con tra as re la ções de
con su mo”, pe los mo ti vos já ex pos tos, jul ga mos que
to dos de vam ser de ação pú bli ca, e os con tra a con -
cor rên cia des le al, de ação pú bli ca con di ci o na da.
Além dis so, a pro po si ção cri a ria uma si tu a ção ju rí di ca
tão com ple xa, com idas e vin das no pro ces so, que du -
vi da mos de sua apli ca bi li da de.

Com a re vi são das pe nas aci ma su ge ri da, o tex -
to pro pos to ao art. 196 tor nar-se-ia in sub sis ten te.

A pro po si ção su ge re al te ra ções no art. 202 da
lei em tela, obri gan do a au to ri da de ju di ciá ria, a re que-
ri men to do ti tu lar do di re i to, ain da na fase de ins tru ção
cri mi nal ou pro ces su al, a or de nar a des tru i ção dos
pro du tos as si na la dos “com mar cas fal si fi ca das, al te-
ra das ou imi ta das ou ca rac te ri za das por prá ti ca de
con cor rên cia des le al, bem como das ma tri zes, mol -
des, ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is e aces só ri os uti li-
za dos para a prá ti ca do ilí ci to”. O juiz de ve ria de ter mi-
nar, ain da, a “per da de má qui nas, equi pa men tos e in -
su mos, uti li za dos para a prá ti ca do ilí ci to”.

Jul ga mos que es sas dis po si ções se cons ti tu em
em inob ser vân cia do prin cí pio cons ti tu ci o nal da pre -
sun ção de ino cên cia. So mos de opi nião que as ações
de des tru i ção dos pro du tos e ma te ri a is ob je tos do ilí -
ci to e a per da de ma qui na ria, equi pa men tos e in su-
mos uti li za dos fi ca ri am me lhor co lo ca das como con -
se qüên cia da con de na ção e não de pen den tes de re -
que ri men to do le sa do.

No caso ana li sa do, opi na mos pela des tru i ção
das mar cas, ma tri zes, mol des, ne ga ti vos e de ma is
ma te ri a is e aces só ri os uti li za dos para a prá ti ca do ilí -
ci to, mas não dos pro du tos fal si fi ca dos, al te ra dos ou
imi ta dos, que de ve ri am ser per di dos em fa vor da
União, que lhes da ria a des ti na ção ade qua da.

De ve mos ob ser var, ain da, que em ce das ti pi fi-
ca ções de ri va das do tipo bá si co de con cor rên cia des -
le al não exis te ma te ri al a apre en der ou des tru ir.

O §§ 1º e 2º, pro pos tos como acrés ci mo ao art.
202, são ab so lu ta men te ex ple ti vos. Suas dis po si ções
já es tão pre vis tas no pro ces so pe nal em vi gor.

A apro va ção do § 3º, tam bém su ge ri do como
acrés ci mo ao art. 202, cri a ria uma si tu a ção ex cep ci o-
nal para a re in ci dên cia, so men te para os cri mes em
tela, atu an do como cir cuns tân cia qua li fi ca do ra, que
po de ria agra var a pena em até mais do que o do bro.
Em to dos os ou tros de li tos ti pi fi ca dos na Lei Pe nal, a
re in ci dên cia con ti nu a ria como cir cuns tân cia agra van-
te, ou seja, fa zen do a pena ten der para seu li mi te má -
xi mo, o que, apli ca do aos cri mes en fo ca dos, po de ria
le var a san ção a até qua tro anos de re clu são e mul ta,
que jul ga mos cas ti go su fi ci en te. Não ve mos qual quer
jus ti fi ca ti va dou tri ná ria para tra tar os cri mes con tra a
pro pri e da de in dus tri al de ma ne i ra di fe ren ci a da, mor -
men te quan do ou tros de li tos mu i to mais gra ves, como 
os cri mes he di on dos, não o são.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2001, ob ser va-
das as se guin tes emen das:
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EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei nº 11, de 2001, 
a se guin te re da ção:

“Art. 1º Os arts. 183 a 185, 187 a 196, 199 e 202
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi -
go rar com a se guin te re da ção:

Art. 183..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 184..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 185..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 187..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 188 .................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 189..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)
Art. 190. Co me te cri me con tra re gis tro

de mar ca quem im por ta, ex por ta, ven de, ad -
qui re, dis tri buí, trans por ta, ofe re ce ou ex põe
à ven da, ocul ta ou tem em es to que, com
fins eco nô mi cos:

..............................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 191..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 192 .................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 193 .................................................
 Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua-

tro) anos e mul ta. (NR)

Art. 194..................................................
 Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua-

tro) anos e mul ta. (NR)

Art. 195..................................................
Pena – re clu são de 1 (um) a 4 (qua tro)

anos e mul ta. (NR)

Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca pí-
tu los I, II e III se rão au men ta das de um ter -
ço à me ta de se:

..................................................... (NR)
Art. 199. Nos cri mes pre vis tos no art.

195, so men te se pro ce de me di an te re pre-
sen ta ção. (NR)

Art. 202. Nos cri mes a que se re fe re
este Tí tu lo, po de rá o Juiz, a re que ri men to
do ti tu lar do di re i to vi o la do, or de nar a apre -
en são de to das as mar cas e de to dos os
pro du tos as si na la dos com mar cas fal si fi ca-
das, al te ra das ou imi ta das ou ca rac te ri za-
dos por prá ti ca de con cor rên cia des le al,
bem como das ma tri zes, mol des, ne ga ti vos
e de ma is ma te ri a is e aces só ri os uti li za dos
para a prá ti ca do ilí ci to. (NR)”

EMENDA Nº 2 – CCJ

Acres cen te-se ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
11, de 2001, o art.2º, com a se guin te re da ção, e re nu-
me re-se, como ter ce i ro, o atu al art. 2º:

“Art. 2º Acres cen te-se ao Tí tu lo V da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, o se guin te art. 206-A:

Art. 206-A. São con se qüên ci as da con -
de na ção pela prá ti ca dos cri mes ti pi fi ca dos
nes te Tí tu lo, além do pre vis to no art. 91 do
De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal:

I – a des tru i ção das mar cas, ma tri zes,
mol des, ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is e
aces só ri os uti li za dos para a prá ti ca do ilí ci-
to;

II – a per da em fa vor da União, res sal-
va do o di re i to do le sa do ou de ter ce i ro de
boa fé, dos pro du tos ob je tos do ilí ci to e da
ma qui na ria, equi pa men tos e in su mos uti li-
za dos no cri me.

Sala da Co mis são,  – Se na dor De mós te nes
Tor res,  Re la tor.

I – Re la tó rio

Bus ca o pre sen te Pro je to de Lei, de au to ria do
ilus tre en tão De pu ta do Antô nio Kan dir, a pro mo ver al -
te ra ções na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
re gu la di re i tos e obri ga ções re la ti vos à pro pri e da de
in dus tri al.

Den tre as al te ra ções pro pos tas, já com as
emen das aca ta das pela Câ ma ra dos De pu ta dos, de
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cu nho ma te ri al e pro ces su al, as prin ci pa is re fe rem-se
à exas pe ra ção das pe nas co mi na das aos cri mes pre-
vis tos nos ar ti gos 189, 190, 194 e 195.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor do pro je to, ao apre -
sen tá-lo, afir mou que com sua apro va ção “...cer ta-
men te es ta re mos con tri bu in do para o de sen vol vi men-
to do se tor in dus tri al do País, e por ou tro lado, co i bin-
do a prá ti ca de atos ilí ci tos, que pre ju di cam não só
esse, mas tam bém os con su mi do res e o Fis co, em to -
dos os ní ve is de go ver no”.

Após o trâ mi te le gal na Câ ma ra dos De pu ta dos,
veio o pro je to apro va do na que la Casa para apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral, onde foi fe i ta, em ple ná rio,
sua le i tu ra (16-2-2001), não ten do sido apre sen ta da,
no pra zo re gi men tal, ne nhu ma emen da.

Re me ti do na mes ma data à Co mis são de Cons -
ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, foi o pro je to dis tri bu í do
ini ci al men te ao ilus tre ex-Se na dor Bel lo Par ga, que o
de vol veu sem ma ni fes ta ção, sen do fe i ta nova dis tri-
bu i ção ao en tão Se nhor Se na dor Pa u lo Har tung que,
após emi tir pa re cer, so li ci tou re tor no dos au tos para
re e xa me do re la tó rio (2-12-2002).

Com a ele i ção do Se na dor Pa u lo Har tung ao
Go ver no do Esta do do Espí ri to San to, e seu con se-
qüen te afas ta men to do Se na do Fe de ral, foi o pro je to
re dis trí bu í do a mim (25-2-2003) para o re e xa me do
re la tó rio, na for ma an te ri or men te so li ci ta da.

É este, em aper ta da sín te se, o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro je to ob je ti va in se rir al te ra ções na Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, em ma té ri as de or dem
pe nal e pro ces su al pe nal, de com pe tên cia le gis la ti va
pri va ti va da União, nos ter mos dos ar ti gos 22, in ci so I; 
48, ca put e 61, ca put, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
É o Con gres so Na ci o nal, por tan to, o foro le gí ti mo
para a pro po si tu ra, dis cus são e apre ci a ção do pre-
sen te pro je to de lei.

O pro je to, de in ques ti o ná vel per ti nên cia, re du zi-
rá sen si vel men te a ocor rên cia de cri mes que são pra -
ti ca dos em lar ga es ca la con tra a pro pri e da de in dus tri-
al. Sua apro va ção tra rá re fle xos po si ti vos para a so ci-
e da de como um todo, pois es ti mu la rá a in dus tri a li za-
ção e o de sen vol vi men to tec no ló gi co e eco nô mi co do
País, au men ta rá a ar re ca da ção de im pos tos e cri a rá
mais pos tos de tra ba lho.

É ine gá vel que o quan tum das pe nas hoje co mi-
na das em abs tra to, de de ten ção de três me ses a um
ano, ou mul ta, são ir ri só ri as e to tal men te ine fi ci en tes.

To da via, não obs tan te o bri lhan tis mo e per ti nên-
cia do pro je to em ques tão, as re for mas que se pre ten-
dem fa zer na Lei nº 9.279/96 têm de ir mais adi an te.

Na par te ma te ri al (pe nal), en ten do que não há
pla u si bi li da de em exas pe rar as pe nas de so men te al -
guns cri mes pre vis tos na re fe ri da lei. Os ob je tos ju rí di-
cos tu te la dos são se me lhan tes e es tão no mes mo ní -
vel de im por tân cia e gra vi da de.

Assim, so a ria como ca su ís mo inex pli cá vel a
pre vi são de pe nas ri go ro sas para os cri mes con tra as
mar cas e de con cor rên cia des le al, e de pe nas ín fi mas
para aque les con tra as pa ten tes, os de se nhos in dus-
tri a is, in di ca ções ge o grá fi cas e os co me ti dos por
meio de mar ca, tí tu lo de es ta be le ci men to co mer ci al e
si nal de pro pa gan da.

Se a Lei nº 9.729/96, em seu tex to ori gi nal, san -
ci o nou de for ma idên ti ca to dos os cri mes por ela pre -
vis tos, não há ex pli ca ção ló gi ca ou con vin cen te para
pro mo ver al te ra ções em ape nas al guns de les.

Impres cin dí vel, pois, que a ma jo ra ção pre ten di-
da al can ce, de for ma igual, to dos os cri mes.

E com o aca ta men to da su ges tão su pra, tor-
na-se ne ces sá ria ape nas a su pres são das pa la vras
“de de ten ção” do ca put do ar ti go 196, vez que as ca -
u sas es pe ci a is de au men to de pena ali pre vis tas pas -
sa rão a in ci dir tan to nas pe nas de re clu são quan to
nas de mul ta.

Ain da na par te ma te ri al (pe nal), não há sen ti do
nos acrés ci mos pre ten di dos no ca put do ar ti go 190.
A ex pres são “com fins eco nô mi cos” é des ne ces sá ria
por, pelo me nos, dois mo ti vos: 1) por ser um ele men to
sub je ti vo do tipo, tor na este, o tipo, mais “fe cha do” e
quan do do jul ga men to da ação pe nal, além da au to ria
e da ma te ri a li da de, ha ve rá que se pro var o dolo es pe-
cí fi co; e, 2) não vis lum bro ne nhu ma hi pó te se em que
al guém pos sa co me ter um cri me con tra re gis tro de
mar ca que não seja “com fins eco nô mi cos”.

Não com por ta, ain da no ca put do ar ti go 190, o
acrés ci mo das fi gu ras tí pi cas de ad qui rir, dis tri bu ir e 
trans por tar.

As con du tas con sis ten tes na aqui si ção e/ou
trans por te de co i sa que o agen te sabe (dolo) ou de ve-
ria pre su mir (cul pa) ser ob ti da por meio cri mi no so, no
exer cí cio de ati vi da de co mer ci al ou in dus tri al já es tão
ti pi fi ca das, com de ta lhes, nos §§ lº e 2º do ar ti go 180
do Có di go Pe nal, com a nova re da ção dada pela Lei
nº 9.426, de 24-12-1996. Sa li en te-se que, no caso da
re cep ta ção do lo sa, a pena pre vis ta é de re clu são de
três a oito anos e mul ta. Assim, nes ta par te, a al te ra-
ção pre ten di da con fi gu rar-se-ia uma ex cres cên cia ju -
rí di co-pe nal, na me di da em que um tipo pe nal mais
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abran gen te e ge né ri co, cujo ob je to ju rí di co tu te la todo 
e qual quer exer cí cio de ati vi da de co mer ci al e in dus tri-
al (re cep ta ção em ge ral), te ria como san ção pena
mais gra vo sa que a de um cri me que ofen de ria a uma
ob je ti vi da de ju rí di ca es pe cí fi ca, o re gis tro de mar ca.
As pe nas te ri am de ser, no mí ni mo, idên ti cas.

A con du ta de dis tri bu ir é, tam bém, com ple ta-
men te su pér fi ua e des ne ces sá ria no ca put do ar ti go
190. Ora, quem dis tri bui, sob a óti ca co mer ci al e in-
dus tri al, é jus ta men te quem ven de, ofe re ce, ex põe à
ven da ou tem em es to que. Tais fi gu ras já es tão pre -
sen tes no re fe ri do ar ti go. E a Lei, como sa bi do, não
deve di zer mais do que pre ten de.

Deve, por tan to, ser man ti da no re fe ri do ar ti go
190 a sua re da ção ori gi nal, sem qual quer al te ra ção.

Na par te for mal (pro ces su al), al guns as pec tos
tam bém me re cem ma i or aten ção.

Ini ci al men te aler to para a ques tão re fe ren te à
ini ci a ti va da ação pe nal, pre vis ta no ar ti go 199 da lei
em co men to.

Os cri mes pra ti ca dos con tra a pro pri e da de in -
dus tri al, em bo ra tra gam con si de rá ve is pre ju í zos ao
Esta do e à co le ti vi da de, in ques ti o na vel men te afe tam
com mu i to mais for ça o par ti cu lar, de ten tor, de qual -
quer for ma, da pro pri e da de do bem ju ri di ca men te tu -
te la do. E, sen do a ação pe nal de ini ci a ti va pri va da,
pos si bi li tar-se-á a com po si ção dos da nos, en tre a ví ti-
ma e o cri mi no so, con di ci o na da á re nún cia ou à re tra-
ta ção do di re i to de que i xa.

E não se pode ol vi dar que o tema re la ti vo à pro -
pri e da de in dus tri al en vol ve ques tões de com ple xa
tec no lo gia que, na ma i or par te das ve zes, o Esta do,
atra vés do Mi nis té rio Pú bli co, não está su fi ci en te men-
te apa re lha do para en ce tar uma acu sa ção com pro-
vas pro du zi das de for ma con sis ten te. E, de qual quer
for ma, mes mo não atu an do como o do mi nis li tis o
ór gão mi nis te ri al atu a rá, ne ces sa ri a men te, como
cus tos le gis.

Sa li en te-se que, ain da no que tan ge à ques tão
da ação pe nal, con ti nu an do ela a ser de ini ci a ti va pri -
va da, com pe ti rá sem pre ao pre ju di ca do aci o nar o
Esta do para que este tome as ini ci a ti vas le ga is com
vis tas a in ves ti gar e co i bir a prá ti ca de cri mes con tra a
pro pri e da de in dus tri al, como de ter mi na, por exem plo,
o ar ti go 5º, par. 5º, do Có di go de Pro ces so Pe nal, ao
ex pres sar que “nos cri mes de ação pe nal pri va da, a
au to ri da de po li ci al so men te po de rá pro ce der a in qué-
ri to a re que ri men to de quem te nha qua li da de para in -
ten tá-la.

E nes tes mol des, nin guém po de rá acu sar o Bra -
sil de ser um país le ni en te com a pi ra ta ria, pois ela so -

men te ocor re rá se os de ten to res dos di re i tos de pro -
pri e da de in cor re rem em de sí dia, de i xan do de to mar
as pro vi dên ci as ca bí ve is pe ran te as au to ri da des com -
pe ten tes.

Qu an to às ex ce ções pro pos tas no ar ti go 199,
que de ter mi nam que se rão de ini ci a ti va pú bli ca in con-
di ci o na da, quan do “... em de cor rên cia da in fra ção, re -
sul tar so ne ga ção fis cal ou prá ti ca de qua is quer dos
cri mes con tra a or dem tri bu tá ria ou con tra as re la ções
de con su mo... não me re cem aco lhi da.

O “ve lho” e cri ti ca do Có di go Pe nal con -
tem pla a si tu a ção com in te li gên cia, pres cre-
ven do em seu ar ti go 101 que:

“Qu an do a lei con si de ra como ele men-
to ou cir cuns tân ci as do tipo le gal fa tos que,
por si mes mos, cons ti tu em cri mes, cabe
ação pú bli ca em re la ção àque le, des de que, 
em re la ção a qual quer des tes, se deva pro -
ce der por ini ci a ti va do Mi nis té rio Pú bli co.

Assim, não me re ce aco lhi da qual quer al te ra-
ção que se pre ten da in tro du zir no ar ti go 199, de ven-
do ser su pri mi da a pro pos ta apro va da na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

A nova re da ção do ar ti go 202, apro va da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, me re ce tam bém al guns
ques ti o na men tos e re pa ros. Se é o Mi nis té rio Pú bli co,
nas ações pe na is de ini ci a ti va pri va da, o “fis cal da lei”
e a au to ri da de po li ci al a en car re ga da da ela bo ra ção
do in qué ri to po li ci al, não pode ser fa cul ta do so men te
ao ti tu lar do di re i to vi o la do re que rer ao juiz a apre en-
são e a pos te ri or des tru i ção dos ob je tos dos cri mes
pra ti ca dos con tra a pro pri e da de in dus tri al.

Ain da em re la ção ao ar ti go 202, é des pre zí vel o
acrés ci mo dos três pa rá gra fos pre ten di dos pelo pro -
je to apro va do pela Câ ma ra dos De pu ta dos. Suas dis -
po si ções já fa zem par te do or de na men to pro ces su al
pe nal bra si le i ro.

O pa rá gra fo 1º, que pre vê a pos si bi li da de de o ti tu-
lar do di re i to vi o la do re que rer a ins ta u ra ção de in qué ri to
po li ci al é dis pen sá vel por que qual quer pes soa pode aci -
o nar a po lí cia ju di ciá ria para in ves ti gar a prá ti ca de qual -
quer cri me, de ven do ser res pe i ta das ape nas as ex ce-
ções e com pe tên ci as pre vis tas na Cons ti tu i ção Fe de ral.
As dis po si ções pre vis tas nos ar ti gos 524/530 do Có di go
de Pro ces so Pe nal, em bo ra re cep ci o na das pela Cons ti-
tu i ção Fe de ral de 1988, não se so bre põem ao seu ar ti-
go 144 (art. 144, § 1º, inc. I e § 4º).

Qu an to ao pa rá gra fo 2º, tam bém dis pen sá vel, é
pa cí fi co, sem ne nhum ques ti o na men to, o en ten di-
men to de que qual quer pe rí cia em ma té ria cri mi nal
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deve ser re a li za da por pe ri tos vin cu la dos a ins ti tu to
ofi ci al, in de pen den te men te do nome que se lhe dê.

Por seu tur no, o pa rá gra fo 3º afron ta os prin cí pi-
os cons ti tu ci o na is e pe na is que re gem a apli ca ção e a 
exe cu ção da pena no Bra sil. É de uma fal ta de ló gi ca
es ton te an te al guém ser con de na do por de ter mi na do
cri me, cum prir a pena que lhe foi im pos ta e de po is, se
re in ci dir no mes mo cri me, ter de cum prir a pena des te
e a da que le no va men te. E é exa ta men te isto que diz o
pa rá gra fo: “... terá sua pena ... acres ci da do mes mo
tem po e/ou quan tia da que la an te ri or men te sen ten ci a-
da...” E, em bo ra até hoje alvo de dis cus sões dou tri ná-
ri as e ju ris pru den ci a is, a re in ci dên cia já fi gu ra no Có -
di go Pe nal (art. 61, in ci so I) como agra van te ge né ri ca,
que “... sem pre agra va a pena...”.

Su gi ro, pois, que seja emen da da a pro pos ta da 
Câ ma ra dos De pu ta dos, dan do-se nova re da ção ao
ar ti go 202, com o ob je ti vo de que se te nha uma nor -
ma que pos si bi li te ao juiz de ter mi nar a apre en são
de to dos os bens que in cor po rem vi o la ção aos di re i-
tos da pro pri e da de in dus tri al, se jam por ofen sa as
mar cas re gis tra das, pa ten tes ou ou tros sig nos dis-
tin ti vos. Per mi tir-se-á, des ta for ma, em um úni co ar -
ti go, em seus três in ci sos, a pos si bi li da de de apre-
en der e de ter mi nar a des tru i ção dos bens apre en di-
dos, bem como o per di men to dos equi pa men tos uti-
li za dos na prá ti ca do ato ilí ci to.

Res sal to, ain da em re la ção ao ar ti go 202, que
a nova re da ção que pro po nho está em con so nân cia
com o pre ten di do pelo Mi nis té rio da Indús tria e Co-
mér cio e, em es pe ci al, pelo Gru po Inter mi nis te ri al
da Pro pri e da de in dus tri al.

Por fim, me re ce tam bém ser re for ma do o ar ti-
go 2º do pro je to de lei da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ora em aná li se.

Pela re da ção do ar ti go, pre ten dem que a lei en -
tre em vi gor na data de sua pu bli ca ção”. Em ma té ria
pe nal a me lhor dou tri na sem pre re co men da a pre vi-
são de uma va ca tio le gis. Tra ta-se de um pe río do de
suma im por tân cia, des ti na do a que to dos, in clu si ve
os ope ra do res do Di re i to, co nhe çam e im ple men tem
me ca nis mos para o fiel cum pri men to dos no vos dis -
po si ti vos le ga is in se ri dos no or de na men to ju rí di co.

III –  Voto

Di an te das ra zões ex pos tas, nos ter mos do art.
133, in ci sos I e V, alí nea c, do RISF, voto pela apro va-
ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, 2001 (nº 333,
de 1999, na ori gem),nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 11 (SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra a Lei nº 9.279, de 14 de maio
de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga ções
re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. Os arts. 183, 184, 185, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 202 da Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996, pas sam a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 183 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 184 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 185
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art 187 .................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.
(NR).”

Art. 188..................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).’
“Art. 189 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.
(NR).”

“Art. 190 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 191 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 192 ................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 193 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art 194 ................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
“Art. 195 ...............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta. (NR).”
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“Art. 196. As pe nas pre vis tas nos Ca pí-
tu los I, II e III des te Tí tu lo se rão au men ta das
de um ter ço à me ta de se:

(NR)”
“Art. 202 – Nos cri mes a que se re fe re

este Tí tu lo, po de rá o juiz, a re que ri men to do 
Mi nis té rio Pú bli co, da au to ri da de po li ci al ou
do ti tu lar do di re i to vi o la do:

I – de ter mi nar a apre en são da to ta li da-
de dos bens que in cor po rem vi o la ções de
di re i tos de pro pri e da de in dus tri al, além dos
equi pa men tos, su por tes, ma tri zes, mol des,
ne ga ti vos e de ma is ma te ri a is em pre ga dos,
quan do es tes se des ti na rem, pre ci pu a men-
te, à prá ti ca do ilí ci to.” (NR)

II – de ter mi nar a des tru i ção de to dos
os bens que in cor po rem a vi o la ção do di re i-
to de pro pri e da de in dus tri al ao pro la tar a
sen ten ça ou, a qual quer mo men to, res sal va-
da a pos si bi li da de de se pre ser var o cor po
de de li to, quan do não hou ver im pug na ção
quan to à ili ci tu de dos bens ou a ação pe nal
não pu der ser ini ci a da por fal ta de de ter mi-
na ção de quem seja o au tor do ilí ci to;

III – de ter mi nar o per di men to dos equi -
pa men tos, su por tes e ma te ri a is apre en di dos
que se des ti nem, pre ci pu a men te, à pro du-
ção dos bens que in cor po rem a vi o la ção do
di re i to de pro pri e da de in dus tri al.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor após de cor ri dos
no ven ta dias de sua pu bli ca ção ofi ci al.

PARECERES Nos 773 E 774, DE 2003

Da Comissão de Assuntos Sociais,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5, de 
2003 (nº 4.415, de 2001, na Casa de ori-
gem), que con ce de re mis são de dé bi to
pre vi den ciá rio do pe río do de abril de
1994 a abril de 1997, em face do re co lhi-
men to com base na Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994 pe las agro in dús tri as.

PARECER Nº 773 DE 2003, 
(Da Co mis são de Assun tos So ci a is)

Re la to ra: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

Vem 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 5, de 2003 (nº
4.415, de 2001, na Casa de ori gem), de au to ria da

De pu ta da Ká tia Abreu, que pro põe ex tin guir os cré di-
tos pre vi den ciá ri os de cor ren tes da di fe ren ça en tre a
con tri bu i ção ins ti tu í da pelo § 2º do art. 25 da Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, de cla ra da in cons ti tu ci-
o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e a con tri bu i ção
fi xa da pelo art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, ori un dos de fa tos ge ra do res ocor ri dos en tre
abril de 1994 e abril de 1997, res pec ti va men te, data
do iní cio da vi gên cia da Lei nº 8.870 e pu bli ca ção do
acór dão que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de.

Dis põe tam bém que fi cam ve da das as res ti tu i-
ções das di fe ren ças já re co lhi das.

Além dis so, o pro je to ex clui do rol das pes so as
ju rí di cas que de ve rão con tri bu ir com base na pro du-
ção, aque las que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, de -
di quem-se ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta-
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in dus tri a li-
za ção pró pria.

O Pro je to em pa u ta foi apro va do, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, pela Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí-
ti ca Ru ral, nos ter mos do subs ti tu ti vo apre sen ta do
pelo Re la tor; pela Co mis são de Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia, jun ta men te com emen da for ne ci da na Co-
mis são; pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção,
que con clu iu pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria; e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, que vo tou pela cons ti tu ci o na li da de e ju ri di-
ci da de do pro je to.

Cabe um bre ve his tó ri co da ma té ria. A Lei nº
8.212, de 1991, fi xou as con tri bu i ções pre vi den ciá ri as
da agro in dús tria em 20% da fo lha de sa lá ri os. A Lei nº
8.870, de 1994, al te rou a alí quo ta e base de cál cu lo
da con tri bu i ção pre vi den ciá ria, que pas sou a ser de
2,5% so bre o va lor es ti ma do da pro du ção. No en tan-
to, a Lei nº 8.870, de 1994, foi de cla ra da in cons ti tu ci o-
nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) na ADIN nº
1.103-1/DF.

O pe río do de abril de 1994, em que en trou em
vi gên cia a Lei nº 8.870, de 1994, a abril de 1997, mês
em que foi pu bli ca do o acór dão do STF, cor res pon de
ao in ters tí cio em que a con tri bu i ção pre vi den ciá ria foi
re co lhi da pela agro in dús tria com base no va lor da
pro du ção.

O pro je to em pa u ta pre vê a ex tin ção do cré di to
pre vi den ciá rio re fe ren te à di fe ren ça  ma i or en tre a
con tri bu i ção cal cu la da com base na fo lha de sa lá ri os
e os va lo res efe ti va men te re co lhi dos com base no va -
lor da pro du ção.

Por fim, cabe dar co nhe ci men to de que, após a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, que pos si bi li-
tou a cri a ção de alí quo tas ou ba ses de cál cu lo di fe-
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ren ci a das, hou ve o ad ven to da Lei nº 10.256, de
2001, que subs ti tu iu a con tri bu i ção da agro in dús tria
in ci den te so bre a fo lha de sa lá ri os, pre vis ta no in ci so I
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, para 2,5% da re -
ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li za ção da pro du-
ção (art. 22-A, 1, da Lei nº 8.212, de 1991).

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa. Jun to à Co mis são
de Assun tos So ci a is, fo ram apre sen ta das qua tro
emen das:

• Emen da nº 1, de 2003-CAS, de au to-
ria da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
que su pri me do art. 2º do pro je to a ex pres-
são “não”. O ob je ti vo é tor nar mais cla ra a
re da ção do dis po si ti vo, sem pro mo ver al te-
ra ção de mé ri to.

• Emen da nº 2, de 2003-CAS, de au to-
ria da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes,
que re ti ra a ex pres são “quan to” do § 2º do
art. 1º da pro po si ção. Pre ten de-se, as sim,
atin gir uma re da ção mais ade qua da.

• Emen da nº 3, de 2003-CAS, de au to-
ria da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que su -
pri me o art. 4º do pro je to. Esse dis po si ti vo
faz re tro a gir ao iní cio da vi gên cia da Lei nº
10.256, de 2001, a não apli ca ção do re gi me
subs ti tu ti vo para as pes so as ju rí di cas que,
re la ti va men te à ati vi da de ru ral, de di quem-se
ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta men to
como fon te de ma té ria-pri ma para in dus tri a-
li za ção pró pria. A jus ti fi ca ção traz o ar gu-
men to de que a re tro a ção tra ria di fi cul da des
ope ra ci o na is e de con tro le para a Admi nis-
tra ção Pú bli ca.

• Emen da nº 4, de 2003-CAS, de au to-
ria da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que su pri-
me o § 8º do art. 22-A, na re da ção dada pelo 
art. 3º do pro je to em pa u ta. Esse dis po si ti vo
fa cul ta ao re gu la men to dis por so bre qual re-
gi me será apli ca do à em pre sa agro in dus tri al
que de sen vol va ati vi da de ru ral tão so men te
na pro du ção de ma té ria pri ma para apli ca ção
no pro ces so in dus tri al cujo cus to re pre sen te
me nos de 10% da re ce i ta bru ta to tal. A Se na-
do ra acre di ta que essa fa cul da de não deve
ser de le ga da ao Po der Exe cu ti vo.

II – Aná li se

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, à ju ri di-
ci da de e à re gi men ta li da de, não há ví ci os que pre ju di-
quem o pro je to. Além dis so, o tex to se gue a boa téc ni-
ca le gis la ti va.

No to can te ao mé ri to, o Pro je to em pa u ta vem
res ga tar uma in jus ti ça com as em pre sas agro in dus tri-
a is, in ten si vas em mão-de-obra, que es ta vam exa ge-
ra da men te one ra das ao cal cu lar sua con tri bu i ção
pre vi den ciá ria com base na fo lha de sa lá ri os.

Esse ônus ha via sido re sol vi do com a Lei nº
8.870, de 1994. Mas, como essa Lei foi con si de ra da
in cons ti tu ci o nal, re to mou-se a uma si tu a ção de de se-
qui lí brio con tri bu ti vo e, des ta vez, ca rac te ri za do após
as em pre sas te rem cum pri do suas obri ga ções com
base numa le gis la ção que con si de ra vam es tar vá li da.

Não há como o Esta do exi gir as di fe ren ças, até
por que o pró prio Esta do de i xou cla ra sua po si ção
com a Lei nº 10.256, de 2001, que vol tou a es ti pu lar a
con tri bu i ção pre vi den ciá ria da agro in dús tria ten do
como base o va lor da pro du ção.

No que con cer ne à pre vi são de ex clu são, do re -
gi me subs ti tu ti vo de con tri bu i ção, das pes so as ju rí di-
cas que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, de di quem-se
ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta men to como
fon te de ma té ria-pri ma para in dus tri a li za ção pró pria,
cabe a se guin te jus ti fi ca ti va: os se to res de pro du ção
de pa pel e ce lu lo se so fre ram subs tan ci al acrés ci mo
em suas con tri bu i ções pre vi den ciá ri as de vi do à Lei nº
10.256, de 2001, sem ter sido esse o ob je ti vo da le -
gis la ção.

Pelo ex pos to no pa rá gra fo aci ma, não há como
con cor dar mos com a Emen da nº 3, pois, ao su pri mir-
mos o art. 4º da pro po si ção, man te re mos um ônus ex -
ces si vo às pes so as ju rí di cas ca rac te ri za das na nova
re da ção do § 6º do art. 22-A. Ou seja, se con cor dar-
mos com a Emen da, es ta re mos exi gin do que a tri bu-
ta ção, des de a Lei nº 10.256, de 2001, até a en tra da
da vi gên cia do PLC nº 5, de 2003, seja com base na
re ce i ta bru ta para as em pre sas que, re la ti va men te à
ati vi da de ru ral, de di quem-se ao flo res ta men to ou re -
flo res ta men to ape nas como fon te de ma té ria pri ma.
Isso ge ra ria con tri bu i ções pre vi den ciá ri as mais al tas
do que as cal cu la das com base na fo lha de sa lá ri os.

Ao nos so ver, só se be ne fi ci a ri am com a Emen -
da nº 3, as em pre sas agro in dus tri a is que ex por tam
toda sua pro du ção, pois, con for me o in ci so I, do § 2º,
do art. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral (re da ção dada
pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 33, de 2001), não ha -
ve rá con tri bu i ção so ci al in ci din do so bre a re ce i ta de -
cor ren te de ex por ta ção. Para es sas em pre sas es pe-
ci fi ca men te, que não es ta vam pa gan do nada para a
pre vi dên cia so ci al, o art. 4º da pro po si ção em pa u ta
ge ra rá uma obri ga ção. No en tan to, não é jus to pre ju-
di car vá ri as fir mas em prol de pou cas ex por ta do ras.
Até por que é ne ces sá rio que to dos dêem sua par ce la
de co la bo ra ção à pre vi dên cia so ci al.
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Com re la ção às Emen das nos 1 e 2, ape sar de
en ten der mos o lou vá vel zelo da Se na do ra Pa trí cia
Sa bo ya Go mes na in ten ção de me lho rar a re da ção
do tex to da pro pos ta, de ci di mos não aca tá-las. De
qual quer ma ne i ra, a pro po si ção, na for ma como se
en con tra, está to tal men te in te li gí vel.

Por fim, com re la ção ao dis po si ti vo tra ta do na
Emen da nº 4, en ten de mos que o me lhor se ria não su -
pri mi-lo, uma vez que tra ta de em pre sas agro in dus tri-
a is com de ter mi na da es pe ci fi ci da de e, sen do as sim,
o Po der Exe cu ti vo está mais ha bi li ta do para de ci dir
qual a me lhor for ma de con tri bu i ção a ser apli ca da.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2003, bem como pela apro va ção do
tex to ori gi nal no to can te aos as pec tos de com pe tên-
cia des ta Co mis são, com a re je i ção das emen das a
ele ofe re ci das.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2003. – Pa u-
lo Octá vio, Pre si den te, em exer cí cio – Osmar Dias,
Re la tor – Anto nio Car los Va la da res – Ge ral do Mes -
qui ta Jú ni or – Fer nan do Be zer ra – Mão San ta –
Ga ri bal di Alves Fi lho – Pe dro Si mon – Val dir Ra -
upp – Efra im Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro
Paes de Bar ros – Arthur Vir gí lio – Edu ar do  Aze re-
do – Lú cia Vâ nia – Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

PARECER Nº 774, DE 2003 
(Da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos)

Re la tor: Se na dor Osmar Dias

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5, de 2003, de
au to ria da De pu ta da Ká tia Abreu, foi apre ci a do e
apro va do pe las se guin tes co mis sões da Câ ma ra de
De pu ta dos: Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral;
Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia; Co mis são
de Fi nan ças e Tri bu ta ção; e Co mis são de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção.

No Se na do Fe de ral, ini ci ou a tra mi ta ção pela
Co mis são de Assun tos So ci a is (CAS), que apro vou
pa re cer por mim apre sen ta do. O pa re cer é pela cons -
ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e boa
téc ni ca le gis la ti va do PLS nº 5, de 2003, bem como
por sua apro va ção no to can te aos as pec tos de com -
pe tên cia da CAS.

A ma té ria vem ago ra à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos (CAE), a fim de ser ana li sa da sob o as -

pec to eco nô mi co e fi nan ce i ro, de acor do com o art.
99, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

O pro je to de lei pro põe a ex tin ção de cré di tos
pre vi den ciá ri os cons ti tu í dos con tra pes so as ju rí di cas
que se de di quem à pro du ção agro in dus tri al, re la ti vos
às di fe ren ças apu ra das en tre as con tri bu i ções de vi-
das so bre a fo lha de pa ga men to, na for ma do art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, e aque las re -
co lhi das so bre o va lor es ti ma do da pro du ção agrí co la,
nos ter mos do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de
abril de 1994, que teve de cla ra da sua in cons ti tu ci o na-
li da de pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. A res ti tu i ção
das di fe ren ças even tu al men te re co lhi das pe las agro -
in dús tri as fica, no en tan to, ve da da.

Ou tro dis po si ti vo pro pos to é a ex clu são, do rol das 
pes so as ju rí di cas que de vem con tri bu ir com base na
pro du ção, da que las que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral,
de di quem-se ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta-
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in dus tri a li za-
ção pró pria. Tal ex clu são é re tro a ti va ao iní cio da vi gên-
cia da Lei nº 10.256, ou seja, 9 de ju lho de 2001.

Tam bém se pro põe a re tro a ção dos efe i tos do
dis pos to no art. 25-A da Lei nº 8.870 (in clu í do pela Lei
nº 10.256, de 2001) à data da vi gên cia des ta Lei, ou
seja, 15 de abril de 1994. Tal dis po si ti vo per mi te às
co o pe ra ti vas de pro du ção ru ral con tra tar pes so al, ex -
clu si va men te para a co lhe i ta da pro du ção de seus co -
o pe ra dos, sem a exi gên cia de con tri bu i ções in ci den-
tes so bre a fo lha de sa lá ri os, ca ben do aos mes mos,
pes so as fí si cas e ju rí di cas, ape nas o re co lhi men to da
con tri bu i ção in ci den te so bre a co mer ci a li za ção da
pro du ção. É igual men te pro pos ta a ve da ção de res ti-
tu i ção de qua is quer va lo res.

Vale des ta car que esse úl ti mo pon to da pro pos-
ta visa dar à co o pe ra ti vas de pro du ção tra ta men to
iso nô mi co aos de ma is seg men tos eco nô mi cos con-
tem pla dos no pro je to de lei.

Não fo ram apre sen ta das emen das ao pro je to de lei.

II – Aná li se

A pre sen te pro po si ção é opor tu na, per ti nen te e
de ele va do al can ce so ci al, não apre sen tan do óbi ces
de or dem eco nô mi co-fi nan ce i ra.

A re mis são dos dé bi tos pre vi den ciá ri os das
agro in dús tri as, re la ti vos às di fe ren ças apu ra das en tre
as con tri bu i ções de vi das so bre a fo lha de pa ga men to
e as con tri bu i ções re co lhi das so bre o va lor es ti ma do
da pro du ção agrí co la, de acor do com per ti nen te aná -
li se efe tu a da pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção
da Câ ma ra dos De pu ta dos, não con fli ta com as nor -
mas do Pla no Plu ri a nu al e da Lei de Di re tri zes Orça -
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men tá ri as, nem com a Lei Orça men tá ria Anu al. Tam-
bém em re la ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal (Lei 
Com ple men tar nº 101, de 2000), pro ble mas não são
de tec ta dos. Assim, do pon to de vis ta fi nan ce i ro e or -
ça men tá rio, não há óbi ces à apro va ção da pro po si-
ção em aná li se.

Com re la ção ao as pec to tri bu tá rio, tam bém se -
guin do pa re cer da Câ ma ra dos De pu ta dos, não há
im pe di men tos, na me di da em que o pro je to não con -
fli ta com as nor mas do Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal (Lei 
nº 5.172, de 1966), que pre vê em a ex tin ção de cré di-
tos tri bu tá ri os me di an te re mis são (per dão de dé bi-
tos).

Se guin do o pa re cer apro va do pela CAS, nada
há a opor com re la ção à cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e re gi men ta li da de da ma té ria. A ini ci a ti va não se 
en con tra en tre as ex clu si vas do Pre si den te da Re pú-
bli ca e sua in ser ção na or dem ju rí di ca está ade qua da.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções apre sen ta das, so -
mos pela apro va ção do Pro je to de Lei nº 5, de 2003.

Se na dor Pa u lo Octá vio, Pre si den te, em exer cí-
cio – Osmar Dias, Re la tor – Anto nio Car los Va la da-
res (PSB) – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or (PBSB) – Fer -
nan do Be zer ra (PTB) – Mão San ta – Ga ri bal di
Alves Fi lho – Pe dro Si mon – Val dir Ra upp – Efra im
Mo ra is – Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro Paes de Bar ros – 
Arthur Vir gí lio – Edu ar do – Aze re do – Lú cia Vâ nia
– Pa trí cia S. Go mes

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5, de 
2003 (nº 4.415, de 2001, na Casa de ori-
gem), que con ce de re mis são de dé bi to
pre vi den ciá rio do pe río do de abril de
1994 a abril de 1997, em face do re co lhi-
men to com base na Lei nº 8.870, de 15 de 
abril de 1994, pe las agro in dús tri as.

Re la tor: Se na dor OSMAR DIAS

I – Re la tó rio

Vem 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 5, de 2003 (nº
4.415, de 2001, na Casa de ori gem), de au to ria da

De pu ta da Ká tia Abreu, que pro põe ex tin guir os cré di-
tos pre vi den ciá ri os de cor ren tes da di fe ren ça en tre a
con tri bu i ção ins ti tu í da pelo § 2º do art. 25 da Lei nº
8.870, de 15 de abril de 1994, de cla ra da in cons ti tu ci-
o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, e a con tri bu i ção
fi xa da pelo art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de
1991, ori un dos de fa tos ge ra do res ocor ri dos en tre
abril de 1994 e abril de 1997, res pec ti va men te, data
do iní cio da vi gên cia da Lei nº 8.870 e pu bli ca ção do
acór dão que de cla rou a in cons ti tu ci o na li da de.

Dis põe tam bém que fi cam ve da das as res ti tu i-
ções das di fe ren ças já re co lhi das.

Além dis so, o pro je to ex clui do rol das pes so as
ju rí di cas que de ve rão con tri bu ir com base na pro du-
ção aque las que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, de -
di quem-se ape nas ao flo res ta men to ou re flo res ta-
men to como fon te de ma té ria-pri ma para in dus tri a li-
za ção pró pria.

O pro je to em pa u ta foi apro va do, na Câ ma ra dos 
De pu ta dos, pela Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca
Ru ral, nos ter mos do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo
Re la tor, pela Co mis são de Se gu ri da de So ci al e Fa mí-
lia, jun ta men te com emen da for ne ci da na Co mis são,
pela Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção, que con clu-
iu pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria e, por
fim, pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção, que con cor dou com o re a li za do pe las Co mis-
sões an te ri o res e vo tou pela cons ti tu ci o na li da de e ju -
ri di ci da de do pro je to.

Cabe um bre ve his tó ri co da ma té ria. A Lei nº
8.212, de 1991, fi xou as con tri bu i ções pre vi den ciá ri as
da agro in dús tria em 20% da fo lha de sa lá ri os. A Lei nº
8.870, de 1994, al te rou  alí quo ta e base de cál cu lo da
con tri bu i ção pre vi den ciá ria, que pas sou a ser de
2,5% so bre o va lor es ti ma do da pro du ção. No en tan-
to, a Lei nº 8.870, de 1994, foi de cla ra da in cons ti tu ci o-
nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF) na ADIN nº
1.103-/DF.

O pe río do de abril de 1994, em que en trou em
vi gên cia a Lei nº 8.870, de 1994, a abril de 1997, mês
em que foi pu bli ca do o acór dão do STF, cor res pon de
ao in ters tí cio em que a con tri bu i ção pre vi den ciá ria foi
re co lhi da pela agro in dús tria com base no va lor da
pro du ção.

O pro je to em pa u ta pre vê a ex tin ção do cré di to
pre vi den ciá rio re fe ren te à di fe ren ça a ma i or en tre a
con tri bu i ção cal cu la da com base na fo lha de sa lá ri os
e os va lo res efe ti va men te re co lhi dos com base no va -
lor da pro du ção.

Por fim, cabe dar co nhe ci men to de que, após a
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20, de 1998, que pos si bi li-
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tou a cri a ção de alí quo tas ou base de cál cu lo di fe ren-
ci a das, hou ve o ad ven to da Lei nº 10.256, de 2001,
que subs ti tu iu a con tri bu i ção da agro in dús tria in ci-
den te so bre a fo lha de sa lá rio, pre vis ta no in ci so I do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, para 2,5% da re ce i ta
bru ta pro ve ni en te da co mer ci a li za ção da pro du ção
(art. 22-A, I, da Lei nº 8.212, de 1991).

Apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, vem a
pro po si ção ao exa me des ta Casa, onde não re ce beu
emen das.

II – Aná li se

No que con cer ne à cons ti tu ci o na li da de, à ju ri di-
ci da de e à re gi men ta li da de, não há ví ci os que pre ju di-
quem o pro je to. Além dis so, o tex to se gue a boa téc ni-
ca le gis la ti va.

No to can te ao mé ri to, o pro je to em pa u ta vem
res ga tar uma in jus ti ça com as em pre sas agro in dus tri-
a is, in ten si vas em mão-de-obra, que es ta vam exa ge-
ra da men te one ra das ao cal cu lar sua con tri bu i ção
pre vi den ciá ria com base na fo lha de sa lá ri os.

Esse ônus ha via sido re sol vi do com a Lei nº
8.870, de 1994. Mas, como essa lei foi con si de ra da in -
cons ti tu ci o nal, re tor nou-se a uma si tu a ção de de se-
qui lí brio con tri bu ti vo e, des ta vez, ca rac te ri za do após
as em pre sas te rem cum pri do suas obri ga ções com
base numa le gis la ção que con si de ra vam es tar vá li da.

Não há como o Esta do exi gir as di fe ren ças, até
por que o pró prio Esta do de i xou cla ra sua po si ção
com a Lei nº 10.256, de 2001, que vol tou a es ti pu lar a
con tri bu i ção pre vi den ciá ria da agro in dús tria ten do
como base o va lor da pro du ção.

No que con cer ne à pre vi são de ex clu são, do re gi-
me subs ti tu ti vo de con tri bu i ção, das pes so as ju rí di cas
que, re la ti va men te à ati vi da de ru ral, de di quem-se ape -
nas ao flo res ta men to ou re flo res ta men to como fon te de
ma té ria-pri ma para in dus tri a li za ção pró pria, cabe a se -
guin te jus ti fi ca ti va: os se to res de pro du ção de pa pel e
ce lu lo se so fre ram subs tan ci al acrés ci mo em suas con -
tri bu i ções pre vi den ciá ri as de vi do à Lei nº 10.256, de
2001, sem ter sido esse o ob je ti vo da le gis la ção.

III – Voto

Do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 5, de 2003, bem como pela sua apro va ção
no to can te aos as pec tos de com pe tên cia des ta Co-
mis são.

Sala da Co mis são, 22 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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, II, 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 in clu í do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 33, de 11-12-2001:

§ 2º As con tri bu i ções so ci a is e de in ter ven ção no
do mí nio eco nô mi co de que tra ta o ca put des te ar ti go:

I – não in ci di rão so bre as re ce i tas de cor ren tes
de ex por ta ção:
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998

Mo di fi ca o sis te ma de pre vi dên cia
so ci al, es ta be le ce nor mas de tran si ção e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001

Alte ra os arts. 149, 155 e 177 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

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

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.

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

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dis põe so bre o Sis te ma Tri bu tá rio
Na ci o nal e ins ti tui nor mas ge ra is de di re-
i to tri bu tá rio apli cá ve is à União, Esta dos
e Mu ni cí pi os.

....................................................................................
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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 (Eduardo Siqueira Campos) –
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São li dos os se guin tes:

Of nº CE/36/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 70
de 2003, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Ael ton Fre i tas que, “Inscre ve o nome de Alber to
San tos Du mont, o Pai da Avi a ção, no Li vro dos He róis
da Pá tria.”

Aten ci o sa men te, – Osmar Dias, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção.

Of Nº CE/38/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 133
de 2003, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Sibá Ma cha do que, “A BR-317 fica de no mi na-
da ‘Ro do via Wil son Pi nhe i ro’.”

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com re fe rên cia aos ofí ci os li dos, 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, a par tir de 1º de agos to pró xi mo, para 
in ter po si ção de re cur so, 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 70 e 133, de 2003, 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 (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os Pa re ce res nºs 771, 772, 773 e 774, de
2003, da Co mis são Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
de Assun tos So ci a is e de Assun tos Eco nô mi cos, con -
clu í ram fa vo ra vel men te às se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 71, de 2000 (nº
3.922/97, na Casa de ori gem), que ins ti tui mul ta a for-
ne ce do res de bens ou ser vi ços por atra so no cum pri-

men to de pra zo de en tre ga de mer ca do ria ou re a li za-
ção do ser vi ço;

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de 2001 (nº
333/99, na Casa de ori gem), que al te ra a Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996, que re gu la di re i tos e obri ga-
ções re la ti vos à pro pri e da de in dus tri al; e

– Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 5, de 2003 (nº
4.415/2001, na Casa de ori gem), que con ce de re mis-
são de dé bi to pre vi den ciá rio do pe río do de abril de
1994 a abril de 1997, em face do re co lhi men to com
base na Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, pe las
agro in dús tri as;

Uma vez que não fa zem par te da pa u ta da con -
vo ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, as
ma té ri as fi ca rão pe ran te a Mesa, du ran te cin co dias
úte is a fim de re ce ber emen das, a par tir de 1º de
agos to vin dou ro, nos ter mos do art. 235, II, d, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do que
pas so a ler.

É lido o se guin te

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2003

Insti tui o Fun do de De sen vol vi men to
do Ensi no Pro fis si o nal e Qu a li fi ca ção do
Tra ba lha dor – Fun dep, 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 do Ensi no Pro fis si o nal e Qu a li fi ca ção do Tra-
ba lha dor – Fun dep, des ti na do ao cus te io de pro gra-
mas vol ta dos à Edu ca ção Pro fis si o nal com in tu i to de
ge rar tra ba lho e ren da, me lho ran do as con di ções de
aces so ou per ma nên cia no mer ca do de tra ba lho e
pro te ger a pes soa de sem pre ga da, por meio de in ves-
ti men tos pro du ti vos e da qua li fi ca ção pro fis si o nal.

§ 1º O Fun dep tem os se guin tes ob je ti vos:
I – ge ra ção e ma nu ten ção ime di a ta de em pre go

e ren da;
II – des cen tra li za ção re gi o nal;
III – com pa ti bi li za ção com as po lí ti cas go ver na-

men ta is para a ge ra ção de em pre go e ren da;
IV – com ba ter a po bre za e a de si gual da de so ci-

al e re gi o nal; e
V – ele var a pro du ti vi da de, a qua li da de e a com -

pe ti ti vi da de do se tor pro du ti vo,
Por meio da qua li fi ca ção do tra ba lha dor.
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§ 2º Os re cur sos, no âm bi to do Fun dep, se rão
des ti na dos a:

I – in ves ti men to na área de Edu ca ção Pro fis si o-
nal, in clu in do ações de re for ma/am pli a ção de ins ti tu i-
ções de Edu ca ção Pro fis si o nal já exis ten tes;

II – cons tru ção de Cen tros de Edu ca ção Pro fis-
si o nal;

III – aqui si ção de equi pa men tos téc ni co-pe da-
gó gi cos e de ges tão;

IV – aqui si ção de ma te ri a is de en si no-apren di-
za gem;

V – ca pa ci ta ção de do cen tes e pes so al téc ni-
co-ad mi nis tra ti vo;

VI – pres ta ção de ser vi ços e con sul to ri as para a
re a li za ção de es tu dos nas áre as téc ni co-pe da gó gi ca,
de ges tão e in dus tri al; e

VI – im plan ta ção de cur sos de qua li fi ca ção pro -
fis si o nal vol ta do aos tra ba lha do res de sem pre ga dos
ou de de sem pre go imi nen te, dos se to res agrí co la, in -
dus tri al, ser vi ço e cons tru ção ci vil, dan do as con di-
ções pre cí pu as para a for ma ção des tes tra ba lha do-
res, in clu in do nes te ma te ri al di dá ti co, am bi en te de es -
tu do e cor po do cen te tre i na do e qua li fi ca do.

Art. 2º Cons ti tu em re cur sos do Fun dep:
I – sete 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, 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 –
Fun def;

II – cin co por cen to dos re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT, ex clu in do-se os des ti-
na dos ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco -
nô mi co e So ci al – BNDES, por for ça do § 1º, do art.
239, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ao Pro gra ma de Se gu-
ro-De sem pre go e ao pa ga men to de Abo no Sa la ri al;

III – 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;

IV – ou tros re cur sos que lhe ve nham a ser atri -
bu í dos.

§ 1º 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 en tre os es ta dos far-se-á nos
ter mos da Lei Com ple men tar nº 62, de 28 de de zem-
bro de 1989.

§ 2º No caso do re cur so pre vis to no in ci so II des -
te ar ti go, a dis tri bu i ção far-se-á da se guin te for ma:

a) Um in te i ro e cin co dé ci mos por cen -
to para re gião Nor te, um in te i ro e cin co dé ci-
mos por cen to para re gião Cen tro-Oes te e
três por cen to para re gião Nor des te;

b) Des con ta dos os va lo res de vi dos às
re giões Nor te, Cen tro-Oes te e Nor des te, o
res tan te dos re cur sos será dis po ni bi li zan do
aos es ta dos se gun do o cri té rio po pu la ci o nal.

c) No cál cu lo do cri té rio po pu la ci o nal,
de vem ser uti li za dos os da dos do mais re-
cen te cen so, re a li za do pelo Insti tu to Bra si le i-
ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca –IBGE.

Art 3º Fi ca rá a car go do Po der Exe cu ti vo cri ar
o Con se lho De li be ra ti vo do Fun do, com pos to de 9
(nove) mem bros e res pec ti vos su plen tes, as sim de fi-
ni dos:

I – 3 (três) re pre sen tan tes dos tra ba lha do res;
II – 3 (três) re pre sen tan tes da Cen tral Úni ca dos

Tra ba lha do res;
III – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio do Tra-

ba lho;
IV – 1 (um) re pre sen tan te do Mi nis té rio da Edu -

ca ção;
V – 1 (um) re pre sen tan te do Con se lho de De -

sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al.
Art. 4º Po de rá ser 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 O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá e nor -
ma ti za rá a pre sen te lei em pra zo de no ven ta dias da
sua pu bli ca ção.

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

Jus ti fi ca ção

A re la ção en tre edu ca ção e tra ba lho na so ci e da-
de bra si le i ra tem re pre sen ta do um de sa fio his tó ri co.
Na prá ti ca, a ques tão es sen ci al atu al é com pre en der
que, ao lon go do tem po, foi-se in cor po ran do uma mul -
ti pli ci da de de en fo ques e no ções a res pe i to da pro fis-
si o na li za ção e das for mas de fazê-la.

Dis tan te de um sis te ma pro du ti vo em per ma-
nen te e rá pi do pro ces so de mo der ni za ção, a Edu ca-
ção Pro fis si o nal tem-se re ve la do in ca paz de aten der
com agi li da de, por meio do apa re lho es co lar for mal, a
cres cen te de man da por ní ve is mais ele va dos de qua -
li fi ca ção.

É no tó rio que o efe i to, da Lei nº 9.394/96 (LDB), e
do De cre to nº 2.208/97 (re gu la men ta dor da LDB no to -
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can te à Edu ca ção Pro fis si o nal) e da pró pria por ta ria nº
646 (vol ta da para dis ci pli nar o as sun to no âm bi to da
Rede Fe de ral de Edu ca ção Pro fis si o nal), ins tru men tos
efi ca zes de po lí ti ca de go ver no para re or de nar o sis te-
ma de edu ca ção do País, foi à luz de um prin cí pio bá si-
co de eqüi da de so ci al e da atu a ção, por es for ços con ju-
ga dos, do po der pú bli co e da co mu ni da de.

O Bra sil é, atu al men te, a 9ª eco no mia do mun -
do. Man têm im por tan tes ali an ças co mer ci a is, po lí ti-
cas e eco nô mi cas com ou tras na ções e vem ace le-
ran do sua cor po ra ção a um mun do cada vez mais glo -
ba li za do e com pe ti ti vo.

A nova con fi gu ra ção im pos ta pela or dem eco nô-
mi ca mun di al ca rac te ri za -se, prin ci pal men te, pela ra -
pi dez na subs ti tu i ção de tec no lo gi as de pro du ção. Em 
con se qüên cia, exi gem do Bra sil igual ra pi dez e agi li-
da de na ade qua ção das po lí ti cas de for ma ção de re -
cur sos hu ma nos, como res pos ta às mu dan ças de cor-
ren tes da re es tru tu ra ção pro du ti va.

Para o ano de 2003, a pro pos ta or ça men tá ria
ini ci al men te apre sen ta da para o Pro ep foi de R$198
mi lhões. No en tan to, o va lor fi nal des ti na do à exe cu-
ção de pro je tos fi cou re du zi do a ape nas R$42,7 mi -
lhões, ou seja, uma re du ção de 78% do va lor pro pos-
to, sen do este mon tan te de re cur sos in su fi ci en te para
dar pros se gui men to aos pro je tos já em exe cu ção e,
mais ain da, im pe din do a aná li se de no vos ple i tos, ge -
ran do uma sig ni fi ca ti va re du ção do Pro gra ma e in vi a-
bi li zan do o efe ti vo cum pri men to de uma meta go ver-
na men tal.

Se gun do o Mi nis té rio do Tra ba lho, em 2002, até 5
de de zem bro fo ram li be ra dos o va lor de R$100,48 mi -
lhões para pro gra mas vol ta dos para qua li fi ca ção pro fis-
si o nal, in clu in do Pro ep, Pro fae, Se nar, Se nac, Se nai e
ou tros. Con si de ro fun da men tal um apor te ma i or de re-
cur sos para o de sen vol vi men to de mais e di ver si fi ca dos
pro gra mas des ti na dos à edu ca ção pro fis si o nal.

Des sa for ma, a apro va ção des te pro je to acar re-
ta ria num apor te a mais de R$890 mi lhões anu a is em
mé dia (ver ta be la aba i xo), res sal tan do que em se tra -
tan do do FPE, es ses re cur sos se ri am dis tri bu í dos de
acor do com Lei Com ple men tar nº 62 de 1989, que tra -
ta da dis tri bu i ção des ses re cur sos en tre os es ta dos.

Re cur sos do FAT e do FPE – 1999 A 2001

Fon te: Mi nis té rio do Tra ba lho e Si a fi
(¹) Da dos ex clu í dos 15% do Fun def
(²) Esti ma ti va dos re cur sos anu a is do Fun dep se já es ti ves se vi -
go ran do.
Mé dia anu al R$890 mi lhões

Pelo ex pos to aci ma e de vi do à gran de im por tân-
cia des te pro je to para a efe ti va ção do pa pel da Edu -
ca ção Pro fis si o nal na im plan ta ção de mais pro je tos a
ní vel na ci o nal de de sen vol vi men to e qua li fi ca ção do
tra ba lha dor, par ti cu lar men te no cam po da ge ra ção de 
tra ba lho e ren da, é que peço a co la bo ra ção dos no -
bres pa res à apro va ção des te.

Sala das Ses sões, 14 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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, por meio   de suas ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras de ca rá ter re gi o nal, de acor do
com os pla nos re gi o na is de de sen vol vi men-
to, fi can do as se gu ra da ao semi-ári do do
Nor des te a me ta de dos re cur sos des ti na dos
à re gião, na for ma que a lei es ta be le cer.

II – do pro du to da ar re ca da ção do im pos to so bre
pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos es ta 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
es ta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan-
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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 es ta 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.

...........................................................................
Art. 239. A ar re ca da ção de cor ren te das con tri-

bu i ções para o Pro gra ma de Inte gra ção So ci al, cri a do
pela Lei Com ple men tar nº 7, de 7 de se tem bro de
1970, e para o Pro gra ma de For ma ção do Pa tri mô nio
do Ser vi dor Pú bli co, cri a do pela Lei Com ple men tar nº
8, de 3 de de zem bro de 1970, pas sa, a par tir da pro -
mul ga ção des ta Cons ti tu i ção, a fi nan ci ar, nos ter mos
que a lei dis pu ser, o pro gra ma do se gu ro-de sem pre-
go e o abo no de que tra ta o § 3º des te ar ti go.

§ 1º Dos re cur sos men ci o na dos no ca put des-
te ar ti go, pelo me nos qua ren ta por cen to se rão des -
ti na dos a fi nan ci ar pro gra mas de de sen vol vi men to
eco nô mi co, por meio do Ban co Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al, com cri té ri os de re -
mu ne ra ção que lhes pre ser vem o va lor.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 62, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

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:

Art. 1º O cál cu lo, a en tre ga e o con tro le das li -
be ra ções dos re cur sos do Fun do de Par ti ci pa ção
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral – FPE e do Fun do
de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os – FPM, de que tra-
tam as alí ne as a e b, do in ci so I do art. 159 da
Cons ti tu i ção, far-se- ão nos ter mos des ta Lei Com-
ple men tar, con so an te o dis pos to nos in ci sos II e III
do art. 161 da Cons ti tu i ção.

Pa rá gra fo úni co. Para fins do dis pos to nes te ar -
ti go, in te gra rão a base de cál cu lo das trans fe rên ci as,
além do mon tan te dos im pos tos nele re fe ri dos, in-
clu si ve os ex tin tos por com pen sa ção ou da ção, os
res pec ti vos adi ci o na is, ju ros e mul ta mo ra tó ria, co-
bra dos ad mi nis tra ti va ou ju di ci al men te, com a cor-
res pon den te atu a li za ção mo ne tá ria paga.
....................................................................................

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.

DECRETO Nº 2.208, DE 17 DE ABRIL DE 1997

Re gu la men ta o § 2º do art. 36 e os
arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 de de -
zem bro de 1996, que es ta be le ce as di re-
tri zes e ba ses da edu ca ção na ci o nal.

PORTARIA Nº 646, DE 14 DE MAIO DE 1997

Re gu la men ta a im plan ta ção do dis-
pos to nos ar ti gos 39 a 42 da Lei nº
2.208/97 e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção e do Des por-
to, no uso de suas atri bu i ções e con si de ran do o dis -
pos to nos arts. 39 a 42 e 88 da Lei nº 9.394 de 24 de
de zem bro de 1996, bem como o De cre to nº 2.208 de
17 de abril de 1997,
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia, Assun tos So ci a is e Assun -
tos Eco nô mi cos, ca ben do a úl ti ma a de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O pro je to lido será pu bli ca do e terá sua tra mi ta-
ção ini ci a da a par tir de 1º de agos to pró xi mo.

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, nos
ter mos do in ci so III do art. 325 do Re gi men to Inter no,
de ter mi nou a re ti fi ca ção da emen ta do De cre to Le -
gis la ti vo nº 231, de 2003, ori gi ná rio do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 13, de 2003 (nº 6/2003, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), apro va do pelo Se na do Fe -
de ral em 28 de maio úl ti mo, que “sub me te à con si de-
ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to da Con ven ção
das Na ções Uni das con tra o Cri me Orga ni za do
Trans na ci o nal e de seus dois Pro to co los, re la ti vos ao
Com ba te ao Trá fi co de Mi gran tes por Via Ter res tre,
Ma rí ti ma e Aé rea e à Pre ven ção, Re pres são e Pu ni-
ção ao Trá fi co de Pes so as, em Espe ci al Mu lhe res e
Cri an ças, ce le bra dos em Pa ler mo, em 15 de de zem-
bro de 2000”, a fim de que cons te o se guin te tex to:

Apro va o tex to da Con ven ção das Na ções Uni -
das con tra o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal e seus
dois Pro to co los, re la ti vos ao Com ba te ao Trá fi co de
Mi gran tes por Via Ter res tre, Ma rí ti ma e Aé rea e à Pre -
ven ção, Re pres são e Pu ni ção do Trá fi co de Pes so as,
em Espe ci al Mu lhe res e Cri an ças, ce le bra dos em Pa -
ler mo, em 15 de de zem bro de 2000.
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A Pre si dên cia de ter mi na a re ti fi ca ção da emen -
ta do De cre to Le gis la ti vo nº 231, no Diá rio Ofi ci al da
União, no Diá rio do Se na do Fe de ral e no Diá rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 146,
de 2003 (nº 328/2003, na ori gem), de 10 do cor ren te,
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do §
1º do in ci so II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, en ca-
mi nha a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao ter ce i ro
tri mes tre de 2003.

Uma vez que não faz par te da pa u ta da con vo-
ca ção ex tra or di ná ria do Con gres so Na ci o nal, a ma té-
ria vai, a par tir de 1º de agos to vin dou ro, à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, em re gi me de ur gên cia,
ten do em vis ta o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de
1995, que pre ce i tua: “O Con gres so Na ci o nal po de rá,
com base em pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção
mo ne tá ria a que se re fe re o ca put des te ar ti go, me di-
an te de cre to le gis la ti vo, no pra zo de dez dias a con tar
do seu re ce bi men to.”

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 148,
de 2003 (nº 327/2003, na ori gem), de 10 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, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, no va lor to tal equi va len te a trin ta mi lhões de dó la-
res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, de prin ci pal, en -
tre o Go ver no do Esta do da Ba hia e o Ban co Inter na-
ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, a pri me i ra fase do 
Pro je to de Re or ga ni za ção do Sis te ma Esta du al de
Sa ú de da que le Esta do.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro je tos de lei do Con gres so
Na ci o nal que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI Nº 26, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to Fis cal da União, 
em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di-
to, cré di to su ple men tar no va lor de
R$376.673.000,00, para re for ço de do ta-
ções con sig na das na Lei Orça men tá ria
vi gen te.

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

Art. 1º Fica aber to ao Orça men to Fis cal da
União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003 cré di to
su ple men tar no va lor de R$376.673.000,00 (tre zen-
tos e se ten ta e seis mi lhões, se is cen tos e se ten ta e
três mil re a is), em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré -
di to, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de su pe rá vit fi nan ce i ro
apu ra do no Ba lan ço Pa tri mo ni al da União do exer cí-
cio de 2002.

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

Bra sí lia,
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MENSAGEM Nº 331, DE 2003

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

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre ao Orça -
men to Fis cal da União, em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a-
is de Cré di to, cré di to su ple men tar no va lor de
R$376.673.000,00, para re for ço de do ta ções con sig-
na das na Lei Orça men tá ria vi gen te”.

Bra sí lia. 10 de ju lho de 2003. – José Alen car.

EM nº 225/2003-MP

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
1. Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar

pro pos ta de aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça -
men to Fis cal da União (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro
de 2003) no va lor de R$376.673.000,00 (tre zen tos e
se ten ta e seis mi lhões, se is cen tos e se ten ta e três mil
re a is), em fa vor de Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to.

2. A su ple men ta ção visa ao aten di men to de
des pe sas com equa li za ção de ju ros em vá ri as ações
or ça men tá ri as per ten cen tes à pro gra ma ção do
Órgão em vir tu de da ele va ção das ta xas de ju ros in ci-
den tes so bre o mon tan te de vi do pelo Te sou ro em va -
lor aci ma do pro je ta do no mo men to da ela bo ra ção da
pro pos ta or ça men tá ria de 2003; da re vi são da pre vi-
são men sal dos sal dos mé di os das li nhas equa li za-
das pelo Te sou ro; da ne ces si da de de re gu la ri za ção
de pa ga men tos de vi dos pela União ao Ban co do Bra -
sil S/A e do aten di men to de des pe sas de cor ren tes da
pu bli ca ção de dis po si ti vos le ga is que ge ra ram im pac-
to or ça men tá rio não con si de ra do na pro pos ta or ça-
men tá ria para este exer cí cio.

3. Os re cur sos ne ces sá ri os ao aten di men to do
ple i to são ori un dos de su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do
no Ba lan ço Pa tri mo ni al da União do exer cí cio de
2002, nas fon tes 359 – Re cur sos das Ope ra ções Ofi-
ci a is de Cré di to – Re tor no de Re fi nan ci a men to de Dí -
vi das de Mé dio e Lon go Pra zos e 360 – Re cur sos das
Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to.

4. Escla re ço, a pro pó si to do que de ter mi na o art. 
61, § 11, da Lei nº 10.524, de 25 de ju lho de 2002
(LDO-2003) que a aber tu ra do pre sen te cré di to não
afe ta a ob ten ção da meta de re sul ta do pri má rio es ta-
be le ci da para o cor ren te exer cí cio, ten do em vis ta que 
as res pec ti vas des pe sas fo ram con si de ra das no cál -
cu lo do re fe ri do re sul ta do, de que tra ta o Ane xo X do
De cre to nº 4.708, de 28 de maio de 2003, con for me
de mons tra do no qua dro aba i xo.

O cré di to de cor re de so li ci ta ção for ma li za da
pelo Mi nis té rio da Fa zen da e será vi a bi li za do me di an-
te pro je to de lei, a ser sub me ti do à apre ci a ção do
Con gres so Na ci o nal, em con for mi da de com o dis pos-
to no art. 43, § 1º, in ci so I, da Lei nº 4.320, de 17 de
mar ço de 1964, obe de ci das as pres cri ções do art.
167, in ci so V, da Cons ti tu i ção.

6. Nes sas con di ções, sub me to à de li be ra ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que visa efe -
ti var a aber tu ra do re fe ri do cré di to su ple men tar.

Res pe i to sa men te, – Gu i do Man te ga.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Esta tui Nor mas Ge ra is de Di re i to Fi-
nan ce i ro para ela bo ra ção e con tro le dos or -
ça men tos e ba lan ços da União, dos Esta-
dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Fe de ral.

....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e 

es pe ci a is de pen de da exis tên cia de re cur sos dis po ní-
ve is para ocor rer a des pe sa e será pre ce di da de ex -
po si ção jus ti fi ca ti va.

§ 1º Con si de ram-se re cur sos para o fim des te
ar ti go, des de que não com pro me ti dos:

I – o su pe rá vit fi nan ce i ro apu ra do em ba lan ço
pa tri mo ni al do exer cí cio an te ri or;

II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção;
III – os re sul tan tes de anu la ção par ci al ou to tal

de do ta ções or ça men tá ri as ou de cré di tos adi ci o na is,
au to ri za dos em lei;

IV – o pro du to de ope ra ções de cre di to au to ri za-
das, em for ma que ju ri di ca men te pos si bi li te ao Po der
Exe cu ti vo re a li za-las.

§ 2º Enten de-se por su pe rá vit fi nan ce i ro a di fe-
ren ça po si ti va en tre o ati vo fi nan ce i ro e o pas si vo fi -
nan ce i ro, con ju gan do-se, ain da, os sal dos dos cré di-
tos adi ci o na is trans fe ri dos e as ope ra ções de cre di to
a eles vin cu la das.

§ 3º Enten de-se por ex ces so de ar re ca da ção,
para os fins des te ar ti go, o sal do po si ti vo das di fe ren-
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ças acu mu la das mês a mês en tre a ar re ca da ção pre-
vis ta e a re a li za da, con si de ran do-se, ain da, a ten dên-
cia do exer cí cio.

§ 4º Para o fim de apu rar os re cur sos uti li zá ve is,
pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção, de du-
zir-se-a a im por tân cia dos cré di tos ex tra or di ná ri os
aber tos no exer cí cio.
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De-
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991

Dis põe so bre a con ces são do be ne-
fi cio de se gu ro-de sem pre go a pes ca do-
res ar te sa na is, du ran te os pe río dos de
de fe so.

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

LEI Nº 10.524, DE 25 DE JULHO DE 2002.

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 61. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos

adi ci o na is se rão apre sen ta dos na for ma e com o de -
ta lha men to es ta be le ci do na lei or ça men tá ria anu al,
en ca mi nha dos pelo Po der Exe cu ti vo ao Con gres so
Na ci o nal, pre fe ren ci al men te, nas pri me i ras quin ze-
nas de maio e ou tu bro.

§ 1º Obser va do o dis pos to no ca put des te ar ti-
go, o pra zo fi nal para o en ca mi nha men to dos re fe ri-
dos pro je tos é 15 de ou tu bro de 2003.

§ 2º Os cré di tos a que se re fe re o ca put des te
ar ti go se rão en ca mi nha dos de for ma con so li da da de
acor do com as áre as te má ti cas de fi ni das no Pa re cer
Pre li mi nar so bre a pro pos ta or ça men tá ria para 2003.

§ 3º O dis pos to no ca put não se apli ca quan do a
aber tu ra do cré di to for ne ces sá ria para aten der no vas
des pe sas obri ga tó ri as de ca rá ter cons ti tu ci o nal ou le gal.

§ 4º Acom pa nha rão os pro je tos de lei re la ti vos a
cré di tos adi ci o na is ex po si ções de mo ti vos cir cuns tan-
ci a das que os jus ti fi quem e que in di quem as con se-
qüên ci as dos can ce la men tos de do ta ções pro pos tas
so bre a exe cu ção das ati vi da des, dos pro je tos, das
ope ra ções es pe ci a is e dos res pec ti vos sub tí tu los e
me tas.

§ 5º Cada pro je to de lei de ve rá res trin gir-se a
um úni co tipo de cré di to adi ci o nal, con for me de fi ni do
no art. 41, I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 6º Para fins do dis pos to no art. 165, § 8º, da
Cons ti tu i ção e do § 5º des te ar ti go, con si de ra-se cré -
di to su ple men tar a cri a ção de gru po de na tu re za de
des pe sa em sub tí tu lo exis ten te.

§ 7º Os cré di tos adi ci o na is des ti na dos a des pe-
sas com pes so al e en car gos so ci a is se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio de
pro je tos de lei es pe cí fi cos e ex clu si va men te para
essa fi na li da de.

§ 8º Os cré di tos adi ci o na is apro va dos pelo Con -
gres so Na ci o nal se rão con si de ra dos au to ma ti ca men te
aber tos com a san ção e pu bli ca ção da res pec ti va lei.

§ 9º Nos ca sos de cré di tos à con ta de re cur sos
de ex ces so de ar re ca da ção, as ex po si ções de mo ti-
vos con te rão a atu a li za ção das es ti ma ti vas de re ce i-
tas para o exer cí cio, apre sen ta das de acor do com a
clas si fi ca ção de que tra ta o art. 10, III, des ta Lei.

§ 10. Os pro je tos de lei re la ti vos a cré di tos adi ci-
o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Po de res Le gis la ti-
vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da União, com
in di ca ção dos re cur sos com pen sa tó ri os, ex ce to os re -
cur sos des ti na dos a pes so al e dí vi da, se rão en ca mi-
nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30
(trin ta) dias, a con tar da data do pe di do, ob ser va dos
os pra zos pre vis tos nes te ar ti go.

§ 11. Os pro je tos de lei de cré di tos adi ci o na is
des ti na dos a des pe sas pri má ri as que te nham por fon -
te re cur sos de ori gem fi nan ce i ra de ve rão con ter de-
mons tra ti vo de que não afe tam o re sul ta do pri má rio
anu al pre vis to no Ane xo de Me tas Fis ca is des ta Lei,
ou in di car as com pen sa ções ne ces sá ri as, em ní vel
de sub tí tu lo.

§ 12. (VETADO)

§ 13. (VETADO)

§ 14. (VETADO)
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, 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.

....................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 27, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to de Inves ti men to,
para 2003, em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral – CEF, cré di to es pe ci al no va lor
to tal de R$ 300.000,00, para os fins que
es pe cí fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men-

to (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003) cré di to es -
pe ci al no va lor to tal de R$ 300.000,00 (tre zen tos mil
re a is), em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral - CEF,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a
esta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são ori un dos de can ce la men tos
em ou tros pro je tos da pró pria Insti tu i ção, cons tan tes
do Ane xo II a esta lei.

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

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 332, DE 2003

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

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci-
as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to
e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre ao Orça -
men to de Inves ti men to, para 2003, em fa vor da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, cré di to es pe ci al no va lor
to tal de R$300.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003. – José Alen car.
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EM nº 226/2003-MP   Bra sí lia, 10 de ju nho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
1. Sub me to á con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia,

em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, o ane xo pro je to de lei, para aber tu ra de
cré di to es pe ci al ao Orça men to de Inves ti men to, para
2003, apro va do pela Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de
2003, no va lor de R$300.000,00 (tre zen tos mil re a is),
em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, para aten -
der à so li ci ta ção do Mi nis té rio da Fa zen da.

2. O cré di to so li ci ta do des ti na-se à ins ta la ção de 
uma uni da de de aten di men to no Esta do do Espí ri to
San to e tem por fi na li da de ade quar as pri o ri da des da
Insti tu i ção às no vas po lí ti cas e di re tri zes do Go ver no
de Vos sa Exce lên cia.

3. Os re cur sos ne ces sá ri os à re a li za ção do novo 
em pre en di men to são de ri va dos de can ce la men to de
par te de do ta ções de ou tros pro je tos da pró pria em -
pre sa. Cabe es cla re cer que esse can ce la men to não
de ve rá com pro me ter a per for man ce dos res pec ti vos
pro je tos ora re du zi dos, em ra zão das no vas pri o ri da-
des es ta be le ci das para o cor ren te exer ci do.

4. Cabe in for mar que a aber tu ra do cré di to ora ob -
je to de aná li se não afe ta a meta glo bal de su pe rá vit pri -
má rio para o cor ren te ano, de R$11,2 bi lhões, fi xa da
para o con jun to das em pre sas es ta ta is fe de ra is, con for-
me cons tan te do Ane xo X ao De cre to nº 4.708, de 28 de 
maio de 2003, uma vez que, além de os dis pên di os das
ins ti tu i ções fi nan ce i ras não se rem com pu ta dos para
cál cu lo do re sul ta do pri má rio das es ta ta is, está sen do
can ce la da par te de do ta ções de ou tros pro je tos da em -
pre sa no mes mo va lor do cré di to ora so li ci ta do.

São es sas as ra zões que me le vam a pro por a
Vos sa Exce lên cia o en ca mi nha men to à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal do ane xo pro je to de lei.

Res pe i to sa men te, – Gu i do Man te ga.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.

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

DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I, II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII, e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, que
dis põe so bre a com pa ti bi 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.

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

PROJETO DE LEI Nº 28, DE 2003-CN

Abre ao Orça men to de Inves ti men to, para

2003, em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral - CEF, cré di to su ple men tar no va -
lor to tal de R$ 55.600.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca.

o Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men-

to (Lei nº 10.640, de 14 de ja ne i ro de 2003) cré di to su -
ple men tar no va lor to tal de R$ 55.600.000,00 (cin-
qüen ta e cin co mi lhões e se is cen tos mil re a is), em fa -
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vor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, para aten der
à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são ori un dos de can ce la men tos
em ou tros pro je tos/ati vi da des da pró pria Insti tu i ção,
cons tan tes do Ane xo II a esta lei.

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

Bra si lia,
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MENSAGEM Nº 333, DE 2003

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

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges -
tão, o tex to do pro je to de lei que “Abre ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2003, em fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral – CEF, cré di to su ple men tar no va lor to tal de
R$55.600.000,00. para os fins que es pe ci fi ca”.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003. – José Alen car.

EM nº 227/2003-MP

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
1. Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên-

cia, em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci-
so V, da Cons ti tu i ção, o ane xo Pro je to de Lei, para
aber tu ra de cré di to su ple men tar ao Orça men to de
Inves ti men to, para 2003, apro va do pela Lei nº 10.640. 

de 14 de ja ne i ro de 2003. no va lor de R$5.600.000.00
(cin qüen ta e cin co mi lhões e se is cen tos mil re a is), em 
fa vor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF, para aten -
der á so li ci ta ção do Mi nis té rio da Fa zen da.

2. O cré di to so li ci ta do tem por fi na li da de ade-
quar os cro no gra mas fí si co-fi nan ce i ros dos res pec ti-
vos pro je tos/ati vi da des, para ajus tar as pri o ri da des
da Insti tu i ção às no vas po lí ti cas e di re tri zes do Go ver-
no de Vos sa Exce lên cia.

A se guir, a des ti na ção por pro je to/ati vi da de do
re fe ri do cré di to:

– Ma nu ten ção da Infra-Estru tu ra de Aten di men-
to – Na ci o nal – R$35.000.000.00;

– Insta la ção de Agên ci as. nos Esta dos de: Ron -
dô nia. Ama zo nas, Pará, Ama pá, Ma ra nhão, Ba hia,
Pa ra ná, Rio Gran de do Sul e Go iás e no Dis tri to Fe de-
ral – R$4.600.000.00;

– Ma nu ten ção de Bens Imó ve is – Na ci o nal –
R$5.000.000.00; e

– Ma nu ten ção e Ade qua ção de Ati vos de Infor -
má ti ca. Infor ma ção e Te le pro ces sa men to -Na ci o nal –
R$11.000.000.00

4. Os re cur sos ne ces sá ri os à su ple men ta ção
dos pro je tos/ati vi da des ora pro pos ta são de ri va dos
de can ce la men to de par te das do ta ções de ou tros
pro je tos/ati vi da des da pró pria ins ti tu i ção. Cabe es cla-
re cer que esse can ce la men to não de ve rá com pro me-
ter a per for man ce dos res pec ti vos pro je tos/ati vi da des
ora re du zi dos, em ra zão das no vas pri o ri da des es ta-
be le ci das para o cor ren te exer cí cio.

Cabe in for mar que a aber tu ra do cré di to ora ob -
je to de aná li se não afe ta a meta glo bal de su pe rá vit
pri má rio para o cor ren te ano, de R$ 112 bi lhões, fi xa-
da para o con jun to das em pre sas es ta ta is fe de ra is,
con for me cons tan te do Ane xo X ao De cre to nº 4.708.
de 28 de maio de 2003. uma vez que, além de os dis -
pên di os das ins ti tu i ções fi nan ce i ras não se rem com -
pu ta dos para cál cu lo do re sul ta do pri má rio das es ta-
ta is, está sen do can ce la da par te de do ta ções de ou -
tros pro je tos/ati vi da des da em pre sa no mes mo va lor
do cré di to ora so li ci ta do.

6. São es sas as ra zões que me le vam a pro por a 
Vos sa Exce lên cia o en ca mi nha men to à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal do ane xo Pro je to de lei.

Res pe i to sa men te. – José Alen car.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.640, DE 14 DE JANEIRO DE 2003

Esti ma a re ce i ta e fixa a des pe sa da
União para o exer cí cio de 2003.
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DECRETO Nº 4.708, DE 28 DE MAIO DE 2003

Alte ra os Ane xos I,II, III, IV, V, VI, VII,
XII, XIII e XIV, e os arts. 1º e 7º do De cre to
nº 4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003, 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.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pro je tos li dos vão à Co mis são Mis ta de Pla -
nos Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção dos Pro je tos:

Até 19-7
– pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos;

Até 27-7
– pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;

Até 1º-8
– pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das

emen das;

Até 11-8
– en ca mi nha men to do pa re cer fi nal à Mesa do

Con gres so Na ci o nal.

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 fo-
ram au tu a dos, por so li ci ta ção do Pre si den te da Co-
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis -
ca li za ção, os se guin tes avi sos:

Nº 40, de 2003-CN (nº 1.346/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 790, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como 
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam
re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria re a li za da nas
obras re la ti vas ao Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.782.0220.2841.0051 – Con ser va ção Pre ven ti va,
Ro ti ne i ra e Emer gen ci al de Ro do vi as – no Esta do de
Mato Gros so (TC 005.443/2003-7).

Nº 41, de 2003-CN (nº 1.354/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 800, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como 
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
re fe ren te ao le van ta men to de au di to ria nas obras de
cons tru ção de pon te so bre o Rio Poty, em Te re si-
na/PI, Pro gra ma de Traba lho nº
15.451.0805.1951.0666 (TC nº 007.162/2003-5).

Nº 42, de 2003-CN (nº 1.359/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 805, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como 
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
re fe ren te ao Re la tó rio da Inspe ção re a li za da pela Se -
cex/TO, nos dias 7 e 8/05/2003, na Empre sa Bra si le i-
ra de Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá ria – Infra e ro, ob je ti-
van do ve ri fi car a exe cu ção das obras re fe ren tes à
“Mo der ni za ção da Infra-Estru tu ra Ae ro por tuá-
ria/Cons tru ção do Ae ro por to de Pal mas, no Esta do
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do To can tins”, Pro gra ma de Tra ba lho nº
23.695.0631.1058.0002 (TC nº 006.886/2003-0).

Nº 43, de 2003-CN (nº 1.362/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 804, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como 
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
re fe ren te à au di to ria re a li za da nas obras de “Cons tru-
ção de Tre chos Ro do viá ri os do Cor re dor Ara gua-
ia-To can tins – BR 230/TO – Di vi sa MA/TO – Di vi sa
TO/PA”, Pro gra ma de Tra ba lho nº
26.782.0237.5710.0011 (TC nº 007.178/2003-5).

Nº 44, de 2003-CN (nº 1.368/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal có pia do
Acór dão nº 793, de 2003 – TCU (Ple ná rio), bem como 
dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que o fun da men tam,
re fe ren te ao Le van ta men to de au di to ria re a li za do na
ade qua ção de Ro do vi as Fe de ra is – Con tor nos Ro do-
viá ri os Fe de ra is no Esta do de Go iás, Pro gra ma de
Tra ba lho nº 26.782.8035.5850.0010 (TC nº
006.482/2003-0).

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 629

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pa u lo Afon so e a De pu ta da Ma ria Lú cia pas sam a
par ti ci par na qua li da de ti tu lar, da Co mis são Mis ta
des ti na da a apre ci ar e pro fe rir pa re cer à Me di da Pro -
vi só ria nº 122, de 26 de ju nho de 2003, que “dis põem
so bre o di re ci o na men to de de pó si tos à vis ta cap ta dos
pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras para ope ra ções de cré -
di to des ti na dos à po pu la ção de ba i xa ren da e a mi cro-
em pre en de do res, au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti-
tu ir o Pro gra ma de Incen ti vo à Imple men ta ção de Pro -
je tos de Inte res se So ci al – PIPS, e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te de sig na-
dos.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e ele va da con si de ra ção.

De pu ta do Eu ní cio Oli ve i ra, Lí der PMDB.
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.
So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 632

Bra sí lia, 11 de ju nho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mo re i ra Fran co de i xa de par ti ci par, na qua li da de de
Ti tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to Pú -
bli co e Fis ca li za ção.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

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.
So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

OF/GAB/I/Nº 634

Bra sí lia, 11 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Wal de mir Moka pas sa a par ti ci par, na qua li da de de
Su plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men to
Pú bli co e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na o Sr. De pu ta do
Waldemir Moka, como su plen te, 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, de con for mi da de com o ex pe di en te que
aca ba de ser lido,

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 pri me i ro ora dor ins cri to,
no bre Se na dor Le o nel Pa van, do PSDB, de San ta Ca -
ta ri na.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia o 

se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs e Srs. Se na do-
res, hoje, fa rei uma ho me na gem pe los 61 anos da mor -
te de San ta Pa u li na, a pri me i ra San ta do Bra sil.

Gos ta ria de re gis trar uma data de gran de im por-
tân cia para a re li gi o si da de e fé do povo bra si le i ro e
para o tu ris mo re li gi o so do País. Esti ve mos acom pa-
nhan do, no úl ti mo do min go, dia 13, a pas sa gem dos
61 anos da mor te da pri me i ra San ta Bra si le i ra, a
San ta Pa u li na. A data foi mar ca da por ce le bra ções
na pe que na co mu ni da de de Ví go lo, ci da de de Nova
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Tren to, San ta Ca ta ri na, que re ce beu mi lha res de fiéis 
e pe re gri nos de todo o nos so Esta do e do Bra sil.

Ao mes mo tem po, para mar car a data, a pe que-
na co mu ni da de de Bom Su ces so, Mu ni cí pio de Io me-
rê, no meio oes te ca ta ri nen se, ina u gu rou, tam bém
nes te do min go, a Gru ta dos Qu a tro Pe di dos, um san -
tuá rio a San ta Pa u li na.

O Bis po Dom Vi tor re zou, em Nova Tren to, uma
mis sa para apro xi ma da men te 10 mil pes so as, o que
dá uma idéia da fé e da im por tân cia de Ma dre Pa u li na
para to dos os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, an tes de fa lar um pou co so bre a
vida de Ma dre Pa u li na, que ro en vi ar mi nhas con gra tu-
la ções à Irmã Ilze Mees, do San tuá rio de Ma dre Pa u li-
na, e à irmã Sa le te Gro tiz, Co or de na do ra da Casa das
Irmãs, bem como ao Bis po Dom Vi tor e a to dos os re li-
gi o sos que co or de nam o san tuá rio de Ma dre Pa u li na e
que es ti ve ram, no dia de on tem, par ti ci pan do de um
ato de fé para qua se 10 mil pes so as, ao qual tam bém
tive o pra zer de es tar pre sen te, acom pa nha do dos
meus fa mi li a res e do Pre fe i to de Ita jaí, Jan dir Bel li ni.

San ta Pa u li na, Srªs e Srs. Se na do res, nas ceu,
com o nome de ba tis mo de Amá bi le Lú cia Vi sin ta i ner,
em Vi go lo Vat tar ro, Tren to, Itá lia, em 16 de de zem bro
de 1865. De vi do a gran de cri se eco nô mi ca do Sul–Ti -
rol ita li a no, veio com a fa mí lia para o Bra sil em 25 de
se tem bro de 1875.

No Esta do de San ta Ca ta ri na, no atu al Mu ni cí-
pio de Nova Tren to, no Vale do Rio Ti ju cas, deu iní cio
à lo ca li da de de Ví go lo, onde, en tre os 14 e 15 anos,
Amá bi le, com sua ami ga Vir gí nia Rosa Ni co lo di, co -
me çou a cu i dar dos do en tes, do ca te cis mo e da lim -
pe za da ca pe la de São Jor ge.

No dia 12 de ju lho de 1890, jun to com a ami ga
Vir gí nia, Amá bi le aco lheu e cu i dou de uma mu lher
gra ve men te do en te de cân cer, dan do iní cio à Con gre-
ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção,
apro va da pelo Bis po Di o ce sa no Dom José Ca mar go
Bar ros, em 25 de agos to de 1895.

A nos sa San ta Pa u li na vi veu mu i tos anos em
San ta Ca ta ri na e de po is no Esta do de São Pa u lo,
onde cu i dou de do en tes e ido sos na ci da de de Bra -
gan ça Pa u lis ta.

Na pro fis são re li gi o sa, Amá bi le as su miu o nome
de Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus. Gu i ou
com sim pli ci da de de sa be do ria a Con gre ga ção, fun-
dan do es co las, hos pi ta is, edu can dá ri os e asi los. Em
1903, de i xou Nova Tren to para cu i dar dos ex-es cra vos
e seus des cen den tes ór fãos em São Pa u lo, ca pi tal.

De mons trou obe diên cia e hu mil da de he rói cas,
em 1909 quan do foi des ti tu í da do car go de Su pe ri o ra

e en vi a da a tra ba lhar com os do en tes e ido sos em
Bra gan ça Pa u lis ta, sem po der nun ca mais ocu par
car go al gum na sua Con gre ga ção, que atua até hoje
em todo o país. 

Vi veu, por tan to, 33 anos de es con di men to como 
sim ples re li gi o sa até sua mor te, no dia 9 de ju lho de
1942, aos 77 anos, na Casa Ge ral da Con gre ga ção
das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção, em São Pa -
u lo, onde es tão seus res tos mor ta is.

Mor reu cega e com par te do bra ço di re i to am pu-
ta do, em de cor rên cia de com pli ca ções da di a be tes.
Suas úl ti mas pa la vras fo ram “seja fe i ta a von ta de de
Deus”.

Em 18 de fe ve re i ro de 1989, o Va ti ca no re co-
nhe ceu e pro mul gou de cre to so bre seu pri me i ro mi la-
gre. Foi re co nhe ci da como mi la gro sa a cura ins tan tâ-
nea, per fe i ta e du ra dou ra da Srª Elmi za Rosa de Sou -
za, de sen ga na da pe los mé di cos por do en ça gra ve e
com ple xa. Sua cura foi atri bu í da à in ter ces são de Ma -
dre Pa u li na, por que, des de que se cons ta tou a gra vi-
da de da do en ça e o prog nós ti co fa tal, a ma dre, hoje
san ta, foi in vo ca da com ora ções de en fer me i ras e re li-
gi o sas que tra ba lha vam no Hos pi tal e Ma ter ni da de
São Ca mi lo, na ci da de de Imbi tu ba, San ta Ca ta ri na.

Ma dre Pa u li na foi be a ti fi ca da em 18 de ou tu bro
de 1991, em Flo ri a nó po lis, du ran te vi si ta do Papa
João Pa u lo II. O pro ces so de ca no ni za ção co me çou
em se gui da e cul mi nou com a ce ri mô nia so le ne de
san ti fi ca ção, pro cla ma da em mis sa por Sua San ti da-
de, o Papa João Pa u lo II, no dia 19 de maio de 2002,
na Pra ça São Pe dro, em Roma, Itá lia.

Den tro do com ple xo que hoje é o San tuá rio,
está pre vis ta para co me çar ain da esta se ma na a
cons tru ção da ba sí li ca de San ta Ma dre Pa u li na, com
sete mil me tros qua dra dos, para abri gar 6.500 pes so-
as. É a re a li za ção de um so nho de mu i tos anos da co -
mu ni da de e, prin ci pal men te, das ir mãs da Con gre ga-
ção das Irmã zi nhas da Ima cu la da Con ce i ção, fun da-
da por San ta Pa u li na. O novo lo cal, o san tuá rio em Vi -
go lo, po de rá abri gar me lhor os pe re gri nos e tam bém
re ce ber os res tos mor ta is da san ta, que es tão na
casa da con gre ga ção no ba ir ro de Ipi ran ga, em São
Pa u lo.

Nova Tren to tem 111 anos e está si tu a da em
meio a gran des cen tros in dus tri a is e tu rís ti cos de
San ta Ca ta ri na. Man tém ain da ca rac te rís ti cas de ci -
da de tran qüi la do in te ri or, onde pre do mi nam tra ços
for tes da et nia ita li a na, re ve la dos nos cos tu mes, gas -
tro no mia, fol clo re, di a le to e re li gi o si da de.

A ci da de é es pe ci al men te atra ti va pela prá ti ca
do tu ris mo, pois com a era da glo ba li za ção, tec no lo gia
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e in for ma ção as pes so as têm ne ces si da de de bus car
es pa ços onde pos sam se des vin cu lar do stress do
dia-a-dia. É uma ci da de pri vi le gi a da pela be le za na tu-
ral de suas pa i sa gens com a for ça da atra ti vi da de das
águas, das ca cho e i ras e dos ri be i rões.

A vida e obra de Amá bi le Vi sin ta i ner, ago ra San -
ta Pa u li na do Co ra ção Ago ni zan te de Je sus, a pri me i-
ra san ta bra si le i ra, con so li dou Nova Tren to com o tí tu-
lo de se gun da es tân cia tu rís ti co-re li gi o sa do País.

O lo cal onde ini ci ou a sua obra de san ti fi ca ção
pes so al e a Con gre ga ção das Irmã zi nhas da Ima cu la-
da Con ce i ção cons ti tu iu-se em San tuá rio San ta Pa u-
li na. Soma-se a este fato a be le za do San tuá rio de
Nos sa Se nho ra do Bom So cor ro, no alto do Mor ro da
Cruz, e as inú me ras ca pe las e ora tó ri os en con tra dos
em vá ri as lo ca li da des da ci da de.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, Nova Tren to tor -
na-se, sem som bra de dú vi da, um gran de pólo para o
tu ris mo, for ta le ci do, ain da mais, com a ca no ni za ção
de San ta Pa u li na. Com to dos es ses ele men tos po ten-
ci a is con tri bu in do para o de sen vol vi men to e cres ci-
men to da ati vi da de tu rís ti ca, so man do a boa von ta de
po lí ti ca, Nova Tren to des ta ca-se e vai des ta car ain da
mais no ce ná rio na ci o nal como im por tan te des ti na-
ção do tu ris mo re li gi o so no País.

Nova Tren to fica a 75 qui lô me tros de Flo ri a nó-
po lis; a 30 de Ti ju cas; a 16 de Ca ne li nha, ter ra da ce -
râ mi ca; a 8 de São João Ba tis ta, ter ra do cal ça do; a 61 
da mi nha ci da de, onde o Se na dor Arthur Vir gí lio es ta-
rá nes te fi nal de se ma na; a 40 de Ita pe ma; a 30 de
Por to Belo e as sim por di an te.

Nos sa Nova Tren to me re ce essa ho me na gem
pelo seu povo tra ba lha dor, agri cul tor, pela sua his tó ria
e prin ci pal men te por se di ar a igre ja da úni ca san ta
bra si le i ra, a San ta Ma dre Pa u li na.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Meu que -
ri do Lí der do PSDB, Se na dor Arthur Vir gí lio, an tes de
ce der o apar te a V. Exª, que ro di zer que te re mos a
imen sa hon ra e ale gria de re ce ber em San ta Ca ta ri na
esta se ma na, tan to V. Exª como o nos so Lí der da Câ -
ma ra Fe de ral, De pu ta do Ju tahy Jú ni or. V. Exªs vão co -
nhe cer, além da for ça po lí ti ca do nos so Par ti do, o
PSDB, o po ten ci al tu rís ti co do bal neá rio de Cam bo riú,
de Ita jaí, de Ita pe ma, de Por to Belo, de Na ve gan tes, de 
Pi çar ras, de Pe nha, de Bom bi nhas, de Ti ju cas e, se as -
sim de se ja rem, po de rão tam bém co nhe cer o san tuá rio
da mi la gro sa san ta bra si le i ra, Ma dre Pa u li na.

Con ce do com mu i ta ale gria e com mu i ta hon ra o 
apar te ao nos so Lí der, Se na dor Arthur Vir gí lio.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
Le o nel Pa van, quan do V. Exª faz a ho me na gem jus ta
à San ta Ma dre Pa u li na, apro ve i to para me di tar com V.
Exª um pou co so bre o seu amor por San ta Ca ta ri na.
Acre di to que to dos nós, que che ga mos ao pla no na ci-
o nal, de ve mos ter com cla re za a vo ca ção de ser vir ao
País como um todo. V. Exª não se ne ga ria ja ma is a
ser vir a mi nha Re gião e, da mes ma for ma, eu ou o
Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos ja ma is nos ne -
ga ría mos a ser vir aos in te res ses do Sul do País, le gi ti-
ma men te. V. Exª fir ma um nome res pe i tá vel no Con -
gres so, mu i to bem afa ma do, de po lí ti co cor re to, co ra-
jo so, in te li gen te e, ao mes mo tem po, cor di al e hu mil-
de. V. Exª me cha ma aten ção por que toda sua his tó ria
par te da sua raiz; todo o seu de sen vol vi men to po lí ti co
par te de seu amor por San ta Ca ta ri na. Quem o ouve
fa lar per ce be que, de fato, San ta Ca ta ri na está mu i to
bem pro te gi da com um Se na dor da sua es tir pe. Esse
amor de V. Exª, com cer te za, terá a mão du pla. V. Exª
tem um fu tu ro a per der de vis ta na que le Esta do. Per -
ce be-se isso tran qüi la men te quan do se ana li sam as
pos si bi li da des re a is de cada ho mem pú bli co do Esta -
do e quan do se vê que V. Exª en ten de dos pro ble mas,
apon ta as so lu ções e tem essa li ga ção te lú ri ca, poé ti-
ca com sua ter ra, o que me faz ad mi rá-lo ain da mais.
Meus pa ra béns pelo belo pro nun ci a men to.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agra de-
ço o apar te do nos so Lí der Arthur Vir gí lio. Qu an do
ele i tos por nos sos Esta dos – eu, par ti cu lar men te, por
San ta Ca ta ri na –, te mos a mis são de de fen der os Mu -
ni cí pi os, o Esta do e nos so Bra sil. Da mes ma for ma,
sem pre que V. Exª ocu pa a tri bu na do Se na do ou das
Co mis sões, por seus pro je tos, nas suas an dan ças
por este Bra sil, nós, que acom pa nha mos há mu i to
tem po sua ati vi da de po lí ti ca e seu tra ba lho, sa be mos
que o mes mo amor que te nho por San ta Ca ta ri na V.
Exª de mons tra ter pelo Bra sil, que ren do um País
sem pre mais jus to e pro gres sis ta para to dos.

O que o PSDB faz no Se na do Fe de ral e na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, que fez com Fer nan do Hen ri-
que Car do so e que cer ta men te con ti nu a re mos fa zen-
do sem pre que ti ver mos opor tu ni da de: de fen der os
bra si le i ros, a nos sa ter ra, e bus car me lho res dias de
vida a to dos os que vi vem em nos so País.

Agra de ço a V. Exª pelo seu apar te e pelo seu
gran de tra ba lho.

Qu e ro, con tu do, agre gar ao meu pro nun ci a men-
to, em ho me na gem a Nova Tren to e à Ma dre Pa u li na,
um fato im por tan te e po lí ti co que ocor re rá em San ta
Ca ta ri na nes te fim de se ma na. Qu e ro di zer ao nos so
tam bém com pa nhe i ro do PSDB, que pre si de a ses-
são nes te mo men to, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
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pos, que San ta Ca ta ri na cres ce to dos os dias po li ti ca-
men te pela ati vi da de do nos so Par ti do, o PSDB. Após
a nos sa ele i ção, nos úl ti mos seis me ses, do bra mos o
nú me ro de De pu ta dos Esta du a is na Assem bléia Le -
gis la ti va de San ta Ca ta ri na; au men ta mos em pra ti ca-
men te 40% o nú me ro de Pre fe i tos; em tor no de 50% o 
nú me ro de Vice-Pre fe i tos; 300% o nú me ro de Ve re a-
do res e 100% o nú me ro de fi li a dos.

É im pres si o nan te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, nos so Pre si den te, Se na dor Arthur Vir gí lio,
nos so Lí der, como o PSDB cres ce em San ta Ca ta ri-
na. E isso cer ta men te acon te ce pela co e rên cia do
nos so Par ti do, das nos sas pro pos tas, pe los nos sos
pro je tos, por que nós ain da so mos a pers pec ti va de
fu tu ro e de ga ran tia da qua li da de de vida do nos so
País, pela nos sa co e rên cia, por ter mos o mes mo dis -
cur so e a mes ma prá ti ca. O que nós pre ga mos na
base exe cu ta mos tam bém com os nos sos pro je tos e
ações.

Para nos sa ale gria, em San ta Ca ta ri na, ha ve rá
a fi li a ção do Vice-Pre fe i to de Ita jaí – mu ni cí pio de
gran de im por tân cia para a eco no mia de San ta Ca ta ri-
na e do Bra sil –, Au gus to Emí lio Dal ço quio. Tra ta-se
de um jo vem po lí ti co de 26 anos, uma pro mes sa mu i-
to gran de para a po lí ti ca de San ta Ca ta ri na. Além da
sua, ha ve rá ou tras mil fi li a ções apro xi ma da men te,
pois, se gun do ele me di zia on tem, já ha via mais de mil 
fi chas as si na das de no vos mi li tan tes, de no vos com -
pa nhe i ros do nos so PSDB.

A nos sa Ban ca da Fe de ral vai au men tar, Se na-
dor Arthur Vir gí lio e Pre si den te Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos. O De pu ta do Se ra fim Ven zon tam bém
se fi li a rá no sá ba do pela ma nhã, no Mu ni cí pio de Ita -
jaí, com o Lí der da Câ ma ra Fe de ral e o nos so Lí der
aqui no Se na do. Para nós é uma ale gria imen sa. Se -
ra fim Ven zon é um gran de par la men tar, que, jun ta-
men te co nos co, com o Se na dor Arthur Vir gí lio, com o
De pu ta do Ju tahy Ju ni or e tan tas ou tras li de ran ças do
nos so Par ti do e do Bra sil, fez um gran de tra ba lho na
Câ ma ra Fe de ral. É De pu ta do pela ter ce i ra vez e é de
Brus que, a ca pi tal do te ci do, ci da de pro gres sis ta que
tem re ve la do bons po lí ti cos.

Nós va mos agre gar à ati vi da de po lí ti ca de le var
os pro je tos, as pro pos tas o la zer ofe re ci do pelo nos so
Esta do de San ta Ca ta ri na, vis to que Bal neá rio Cam -
bo riú, onde hos pe da re mos nos sos Lí de res, e a ci da-
de de Ita jaí, onde se fi li a rão Guto Dal ço quio e Se ra fim
Ven zon, fi cam a cer ca de 90 km de Jo in vil le, a ma i or
ci da de de San ta Ca ta ri na. Além dis so, Bal neá rio
Cam bo riú si tua-se a 60 km de Blu me nau  ci da de re -
co nhe ci da pelo seu po ten ci al eco nô mi co e pela sua
his tó ria , a 8 km de Ita jaí e a 10 km de Na ve gan tes.

Então, es ta mos no cen tro, no nú cleo de ci da des tu rís-
ti cas e com po ten ci al enor me da in dús tria do nos so
País.

Além do re gis tro que fiz da nos sa Ma dre Pa u li-
na, de Nova Tren to, e da vi si ta dos nos sos dois Lí de-
res na ci o na is, que são nos sos gui as tan to na Câ ma ra
dos De pu ta dos como no Se na do, gos ta ria tam bém de 
di zer que, nes ta se ma na, a mi nha ci da de, Bal neá rio
Cam bo riú, com ple ta rá 39 anos de eman ci pa ção po lí-
ti ca. Fa rei ho me na gem a ela ama nhã ou de po is, se ti -
ver opor tu ni da de. Sob a Pre fe i tu ra de Ru bens Sper -
nau, a ci da de pro gri de fan tas ti ca men te no se tor do tu -
ris mo, que tem como Se cre tá rio o gran de mes tre
Osmar Nu nes Fi lho, o Ma zo ca. A ci da de me re ce uma
ho me na gem de mi nha par te, por que fui Pre fe i to dela
três ve zes, fui Ve re a dor, De pu ta do Fe de ral e ago ra
Se na dor, e a ci da de me con sa grou com uma vo ta ção
de mais de 80% em to das as mi nhas ele i ções. Por
isso, será uma ho me na gem me re ce do ra a que fa rei
ama nhã ou de po is de ama nhã, pe los seus 39 anos de 
eman ci pa ção po lí ti ca.

Essas são as con si de ra ções que gos ta ria de te -
cer, meu no bre Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 
re la ção à nos sa San ta Ma dre Pa u li na, de Nova Tren-
to, e à vi si ta im por tan te dos dois gran de Lí de res na ci-
o na is do PSDB, o Se na dor Arthur Vir gí lio e o nos so
Lí der na Câ ma ra Fe de ral, Ju tahy Ju ni or, que fa rão afi -
li a ções de mais Pre fe i tos, de mais mi li tan tes, do
Vice-Pre fe i to Guto Dal ço quio e do De pu ta do Fe de ral
Se ra fim Ven zon.

Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Antes de con ce der a pa la vra, como Lí der, ao
emi nen te Se na dor Arthur Vir gí lio, 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, a
Pre si dên cia quer re gis trar e agra de cer a pre sen ça de
po pu la res e da tri bu na de hon ra nes te ple ná rio, como
tam bém agra de ce mos aos te les pec ta do res da TV
Se na do do Bra sil in te i ro que as sis tem a esta ses são
do Se na do.

Con ce do a pa la vra ao emi nen te Lí der Arthur Vir -
gí lio, do PSDB do Esta do do Ama zo nas, que dis põe
de até cin co mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, acom pa nho com mu i ta aten ção a
cena in ter na ci o nal, so bre tu do o en vol vi men to do Bra -
sil na sua fa ce ta de po lí ti ca ex ter na. E es tou ex tre ma-
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men te pre o cu pa do com o que me pa re ce ram idas e
vin das do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca na re u nião
re cen te da cha ma da Cú pu la da Go ver nan ça Pro gres-
sis ta. Afi nal de con tas, pa re ce ram-me no mí ni mo iná -
be is as de cla ra ções de Sua Exce lên cia em en tre vis ta
co le ti va con ce di da ao lado do Pri me i ro-Mi nis tro bri tâ-
ni co, Tony Bla ir: ata ques à po si ção de Tony Bla ir em
re la ção à guer ra do Ira que; dis cus são  que me pa re-
ceu des ca bi da  com os Pre si den tes da Co lôm bia e da
Áfri ca do Sul; ao mes mo tem po, crí ti cas du ras e de
cer ta for ma in gê nu as aos Esta dos Uni dos, qua se que 
ima gi nan do o nos so Pre si den te que po de ria di tar o
ca len dá rio de par ti ci pa ção, na cena in ter na ci o nal, do
Pre si den te Ge or ge Bush, que pre si de essa su per po-
tên cia  com to dos os de fe i tos e qua li da des que ela
pos sa ter  hoje sem con tras tes no mun do.

A im pres são que te nho é que Sua Exce lên cia
pre ci sa re al men te pa rar com os im pro vi sos. Se fos se
para to mar uma rota di ver sa da que está pos ta, Sua
Exce lên cia te ria de mu dar, por exem plo, sua po lí ti ca
eco nô mi ca  e não o faz. Assim, o Bra sil cor re o ris co
de pas sar da de fla ção para o apro fun da men to do
qua dro re ces si vo se não ba i xar, em pelo me nos três
pon tos per cen tu a is, na pró xi ma re u nião do Co pom, a
taxa bá si ca de ju ros. O País está pa ra do, es ta mos vi -
ven do uma ul tra-or to do xia que exa cer ba a po lí ti ca
eco nô mi ca her da da por Sua Exce lên cia do Go ver no
an te ri or.

E, ao mes mo tem po, no qua dro in ter na ci o nal,
eu o per ce bo er rá ti co. Co me çou com aque la his tó ria
de ami gos da Ve ne zu e la  isso foi aban do na do. De po-
is, seu as ses sor in ter na ci o nal ofe re ce asi lo po lí ti co a
Sa dam Hous se in – o que foi ri sí vel. Em se gui da, hou -
ve mo men tos bas tan te afir ma ti vos de con ver sa en tre
o Pre si den te Bush e o Pre si den te Lula  isso me pa re-
ceu cor re to, não ne guei apo io do meu par ti do nem o
meu pró prio à luta pela paz en ce ta da pelo Pre si den te
Lula. Por tan to, a con de na ção, a meu ver, ti nha que
ser fir me, po rém mu i to sen sa ta, mu i to pru den te em
re la ção aos ca mi nhos que le va ram à guer ra con tra o
Ira que.

Ontem, no en tan to, Sua Exce lên cia ex tra po lou.
Diz o jor nal “Entre brin ca de i ras e ao mes mo tem po fa -
lan do sé rio”, mas Sua Exce lên cia não foi lá para brin -
car e tem ape nas que fa lar sé rio. Hou ve ata ques a ali -
a dos, dos qua is o Bra sil não se des gru da, até por que,
nas cri ses de li qui dez da eco no mia, ter mi na mos ba -
ten do às por tas do Te sou ro nor te-ame ri ca no e ne ces-
si tan do do aval nor te-ame ri ca no para se abri rem as
por tas do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal para a nos -
sa eco no mia.

Vou fa zer um va ti cí nio: Sua Exce lên cia di fi cil-
men te vai de i xar de re no var o acor do com o Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal. E não o con de no se re no var
o acor do, pois jul go que re fa zê-lo é sen sa to. Entre tan-
to, eu sim ples men te me pus a per gun tar se o Pre si-
den te Lula não es ta va ali dan do uma res pos ta ao Pre -
si den te da Argen ti na, Nés tor Kir chner, que o ha via
con si de ra do ex ces si va men te su bal ter no em re la ção
ao Pre si den te Ge or ge Bush. Ou ain da se não es ta va
dan do mais uma res pos ta ao ex-Pre si den te Fer nan do
Hen ri que, Car do so, que ha via dito, em re cen te en tre-
vis ta, que, no epi só dio da Alca, o seu Go ver no te ria
sido mu i to mais res tri ti vo do que o de Lula, que já
apra zou a data para o ca sa men to ine vi tá vel. Se foi
isso, as mi nhas pre o cu pa ções se re do bram, por que
Sua Exce lên cia não es ta va ali para dar res pos ta ao
Pre si den te da Argen ti na, Nés tor Kir chner  ali a do im -
por tan te, mas que nem se quer es ta va pre sen te; além
dis so, as dú vi das em re la ção ao Pre si den te ar gen ti no
po dem ser di ri mi das na con ver sa bi la te ral, que tem de 
ser fre qüen te e ín ti ma, en tre o Pre si den te bra si le i ro e
o Pre si den te ar gen ti no. Mu i to me nos o Pre si den te da
Re pú bli ca es ta va ali para fa zer as duas ou tras co i sas:
dar res pos tas ao ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so  como se dis ses se que a pro va de que não é
ame ri ca nis ta é que es ta va a afron tar, na fren te do Pri -
me i ro-Mi nis tro in glês, Tony Bla ir, o Pre si den te nor-
te-ame ri ca no, Ge or ge W. Bush  ou ain da jo gar para
uma pla téia, uma mais à es quer da do que hoje se
por ta o seu Par ti do, que ir re me di a vel men te se afas ta
dele.

O Pre si den te Lula pre ci sa ria olhar com mu i to
sen so es tra té gi co esse qua dro que está pos to e evi tar
o iso la men to bra si le i ro. Se re pe tir essa apa ri ção, da -
qui a pou co Sua Exce lên cia já não será con vi da do
para fa zer par te da re u nião de cú pu la da go ver nan ça
pro gres sis ta. Aca ba não sen do con vi da do mais. Per -
de-se o in te res se. As pes so as es go tam o re per tó rio
de Sua Exce lên cia e pas sam a não que rem ver aque -
le re per tó rio en ce na do mais ou tra vez, mais ou tra vez
e mais al gu ma ou tra vez.

Sua Exce lên cia pre ci sa re al men te to mar ciên cia
do ta ma nho ra zoá vel do Bra sil – não é imen so nem
pe que no – na cena in ter na ci o nal. O Bra sil não é uma
po tên cia mi li tar. Pre go que ele seja uma po tên cia mi li-
tar de fen si va e dou gra ças a Deus por não ser uma
po tên cia mi li tar ofen si va, mas não é uma po tên cia mi -
li tar. O Bra sil tem pos si bi li da des, po ten ci a li da des e
ca pa ci da des que o cre den ci am a ima gi nar que seu
fu tu ro ha ve rá de ser ra di o so, e é um País de peso mé -
dio na cena in ter na ci o nal. Não adi an ta fi car ima gi nan-
do que dá para se hi per bo li zar o peso bra si le i ro. Ago -
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ra, esse peso pode fi car me nor se per ce be rem fal ta
de so li dez no prin ci pal di ri gen te do País, se per ce be-
rem o dado er rá ti co da po lí ti ca ex ter na.

Num dia, Sua Exce lên cia apres sa da men te diz
que vai fa zer a Alca, de qual quer ma ne i ra, até 2005; no
ou tro dia, um de seus Mi nis tros diz que não só é jus ti fi-
cá vel o fu zi la men to em Cuba como, “se ten ta rem de-
ses ta bi li zar Lula aqui” – são as pas que abro para o Mi -
nis tro Til den San ti a go – “ain da te ri am, os que es tão no
Go ver no, de to mar pro vi dên ci as”. O Se na dor Jef fer son
Pé res per gun tou e fi cou sem res pos ta se a pro vi dên cia
se ria fu zi lar nós ou tros da Opo si ção.

Fico trê mu lo de medo, de pa vor quan do vejo
essa cena. E digo que não é medo por mi nha vida.
Meu pai me di zia: “Meu fi lho, apren da a en fren tar ho -
mens e en fren te as di fi cul da des da na tu re za. Seja co -
ra jo so di an te de tudo, mas fuja do ri dí cu lo”. A cena é
gro tes ca. Não cabe ao Bra sil a idéia de con de na ção à
mor te nem de jul ga men to po lí ti co apres sa do, pois tra -
ta-se de uma de mo cra cia con so li da da. Fico trê mu lo
de medo do ri dí cu lo que pode es tar co brin do o Bra sil,
quan do es sas de cla ra ções in fe li zes são es pa lha das
aos qua tro can tos. E no tí cia ruim voa mais de pres sa
que no tí cia boa.

É fun da men tal que o nos so Pre si den te pas se
para o mun do a idéia só li da de al guém que tem uma
po si ção, que de se ja dar ao País um rumo e que, no
seu ca mi nhar, acer tan do e er ran do – ati tu des que fa -
zem par te da pró pria hu ma ni da de –, não fuja da es pi-
nha dor sal da sua co e rên cia.

Ao con clu ir o meu pro nun ci a men to, cito um
exem plo. Foi ino por tu na a de cla ra ção do Pre si den te
da Assem bléia por tu gue sa ao ques ti o nar o Pre si den-
te Lula so bre re sul ta dos re fe ren tes ao Bra sil. Na ver -
da de, o Pre si den te não tem obri ga ção de dar in for ma-
ções a S. Exª, mas ao povo bra si le i ro. O De pu ta do
por tu guês foi in con ve ni en te e não te ria mes mo di re i to
de fa zer uma exi gên cia des sas a um di ri gen te es tran-
ge i ro. S. Exª foi ino por tu no e des cor tês.

Da mes ma ma ne i ra, en ten do ter sido o Pre si-
den te Lula ino por tu no e des cor tês com o Pri me i ro-Mi-
nis tro Tony Bla ir, ao fe char ca mi nhos para o Bra sil, fa -
zen do algo pa re ci do com as bra va tas que Sua Exce -
lên cia di zia que ape nas se ri am re ser va das e ca bí ve is
nos tem po de opo si ção. Se Sua Exce lên cia acre di ta
que já não é pos sí vel mais ha ver bra va tas, apren da a
não fazê-las no cam po da po lí ti ca ex ter na, por que, no
mun do de mer ca dos glo ba li za dos, uma ati tu de des-
sas pode sig ni fi car iso la men to po lí ti co. Iso la men to
po lí ti co pode sig ni fi car pre ju í zo eco nô mi co. E pre ju í zo
eco nô mi co pode sig ni fi car, com me nos in ves ti men-
tos, me nos em pre gos num País que pre ci sa de ses pe-

ra da men te ge rar em pre gos. E já es tou per den do a es -
pe ran ça de que este País pos sa ge rar os dez mi lhões
de em pre gos pro me ti dos por Sua Exce lên cia, até por -
que, mês a mês, te mos vis to o cres ci men to do de-
sem pre go, um re cor de após ou tro. Ba tem re cor des os 
ín di ces re fe ren tes ao de sem pre go e ao agra va men to
da cri se so ci al.

Era essa a crí ti ca cons tru ti va que o PSDB ti nha
a apre sen tar no dia de hoje. Mu i to obri ga do.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem, pela Li de ran ça do
Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Hé lio Cos ta
pela Li de ran ça do Go ver no, 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. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, acom -
pa nhei aten ci o sa e de ta lha da men te as ob ser va ções
do ilus tre Lí der Arthur Vir gí lio. Até en ten do, Sr. Pre si-
den te, que al gu mas ob ser va ções crí ti cas pos sam e
de vam ser fe i tas com re la ção à vi a gem do Pre si den te
Lula à Eu ro pa e aos con ta tos que Sua Exce lên cia
vem fa zen do com os di ri gen tes eu ro pe us. Mas é im -
por tan te tam bém vis lum brar o ou tro lado da mo e da.

Nes ta ma nhã, o Jor nal The Gu ar di an ocu pa-se
em di vul gar que não tra ta ria o Pre si den te do Bra sil de
Pre si den te Lula, fa zen do ques tão de co lo car en tre as -
pas o nome Lula, sem pre se re fe rin do à Sua Exce lên-
cia como o Sr. Da Sil va. Ora, se se che ga a esse pon to
de um jor nal in glês, com a tra di ção que tem, não que -
rer ab sor ver o nome por que o ci da dão bra si le i ro Luiz
Iná cio Lula da Sil va é re co nhe ci do nes te País in te i ro,
nas Amé ri ca do Sul e do Nor te, no Con ti nen te Eu ro-
peu, en fim, no mun do in te i ro, fico me per gun tan do se
as crí ti cas que fo ram fe i tas são to das vá li das e se es -
tão no con tex to na tu ral de se fa lar da vi si ta de um Pre -
si den te a um país ami go – diga-se de pas sa gem. Re -
fi ro-me a país ami go, por que sem pre ti ve mos as me -
lho res re la ções com o Go ver no in glês, com o povo in -
glês e, de cer to modo, com toda a co mu ni da de bri tâ-
ni ca de na ções.

Mas, la men ta vel men te, o jor nal in glês es que-
ce-se de que o pró prio Pri me i ro-Mi nis tro é cha ma do
por um ape li do, por que Tony não é nome, mas o di mi-
nu ti vo de Anthony, de Antô nio. Então, nega-se o jor nal
a cha mar o Pre si den te Luiz Iná cio da Sil va de Lula,
mas cha ma o Pri me i ro-Mi nis tro de Tony Bla ir. Tra ta-se
de dois pe sos e duas me di das. Se es ta mos fa lan do
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dos con ta tos, das con ver sas que o Pre si den te está
ten do na Eu ro pa, é im por tan te que se faça tam bém
alu são a essa má von ta de da im pren sa eu ro péia com
o nos so Pre si den te.

Ao mes mo tem po, vale lem brar as co i sas boas
que este Go ver no já fez. To dos sa be mos que, no fi nal
do ano pas sa do, o ris co Bra sil es ta va em 2.400 pon -
tos, e nem o char me do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so foi ca paz de di mi nuí-lo ao de i xar o Go -
ver no.

Pois bem, a sim pli ci da de do Pre si den te Lula, a
ma ne i ra co mum, co lo qui al que ele usa nas suas con -
ver sas in ter na ci o na is foi o que deu cre di bi li da de ao
País no va men te e re du ziu esse ris co Bra sil de 2.400
pon tos para até se is cen tos e pou cos pon tos, es tan do
hoje em tor no de 800 pon tos.

Essa di fe ren ça, Sr. Pre si den te, já fez uma eco -
no mia para o País de cer ca de US$60 bi lhões, por que
é exa ta men te o que o País de i xa de pa gar quan do cai
o ris co e quan do as nos sas dí vi das são re ne go ci a das
em pa ta ma res mais cor re tos, de acor do com a eco no-
mia ago ra em fran co de sen vol vi men to.

Foi a pri me i ra vez que ouvi fa lar, nos úl ti mos
anos, que o dó lar re al men te caiu, por que até re cen te-
men te usá va mos a fra se de uma for ma er ra da. Di zía-
mos que o dó lar ha via ca í do. Mas o dó lar nun ca caiu
no Bra sil até este Go ver no. Sem pre caía a mo e da lo -
cal. E, até re cen te men te, caiu o real, que co me çou na
pa ri da de; um dó lar che gou a cus tar R$3,40 e está
hoje em me nos de R$3,00.

Então, o dó lar caiu. Ima gi ne que ex tra or di ná rio
fe i to des te Go ver no! Fa zer, pela pri me i ra vez, na his -
tó ria re cen te do nos so País, a nos sa mo e da es tar va -
lo ri za da. Mas não se tra ta de uma va lo ri za ção men ti-
ro sa, como no pas sa do, quan do – qual quer em pre sá-
rio sabe – o va lor es ta be le ci do para o dó lar e para o
real, no Bra sil, era to tal men te des pro por ci o nal. O va -
lor real de nos sa mo e da era vis to abrin do-se o The
New York Ti mes ou o Fi nan ci al Ti mes, não o di vul-
ga do em nos so País.

Sr. Pre si den te, nos sas re ser vas, em cin co me -
ses e pou co do Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, já
têm um su pe rá vit de R$9 bi lhões. Até o ano pas sa do,
es tá va mos no ver me lho. E as nos sas ex por ta ções au -
men ta ram.

Aqui devo fa zer uma ob ser va ção quan to à ques -
tão cu ba na. Fui Re la tor da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal do do cu men to, o qual
re di gi, e que jun tou as pro pos tas da Opo si ção e do
Go ver no re la ti vas ao as sas si na to de três po lí ti cos dis -
si den tes de Cuba. Apro va do pela Li de ran ça do Go-

ver no e pela Opo si ção, o do cu men to, que re la ta va
nos sa po si ção con trá ria ao re gi me de im po si ção pela
for ça e até de pa re dão do go ver no da que le país, foi
en ca mi nha do ao Ita ma raty com en de re ço cer to:
Cuba, Co man dan te Fi del Cas tro.

Então, Sr. Pre si den te, é uma ques tão ape nas de 
como que re mos ver as co i sas: se de modo oti mis ta ou 
pes si mis ta.

O Bra sil está sa in do de uma si tu a ção ex tre ma-
men te de li ca da. No ano pas sa do, como ano de ele i ção,
o Bra sil per deu to tal men te sua cre di bi li da de no ex te ri or.
Entre nós, já não exis tia mais cre di bi li da de no Go ver no.
Mais de cin qüen ta mi lhões de pes so as fo ram às ur nas
di zer da sua pre o cu pa ção com o Bra sil e, por essa ra -
zão, ele ge ram o Pre si den te Lula. E não foi só o PT que
ele geu o Pre si den te, mas o Bra sil in te i ro, to dos os par ti-
dos. Em to das as ci da des por que pas sei, em meu Esta -
do e fora de Mi nas Ge ra is, en con trei com pa nhe i ros do
PSDB ao PT, to dos in cli na dos a vo tar no Lula pela es pe-
ran ça que ele sig ni fi ca va.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é uma ques tão de in -
ter pre ta ção, é como a his tó ria do ven de dor que, che -
gan do a uma ci da de do in te ri or para ven der sa pa to,
man dou te le gra ma para seu che fe di zen do: “Pés si-
mos ne gó ci os: nin guém tem sa pa to”. Foi subs ti tu í do
por ou tro ven de dor que, che gan do lá, en vi ou te le gra-
ma com o se guin te teor: “Gran des pos si bi li da des: nin -
guém tem sa pa tos”.

Sr. Pre si den te, essa é a mi nha po si ção. Vejo o
Bra sil com os olhos do oti mis mo e a vi a gem do Pre si-
den te Lula como mais uma de mons tra ção do in te res-
se do Go ver no em fa zer uma po lí ti ca vol ta da para o
pro gres so na ci o nal por meio de diá lo go com os ali a-
dos, abrin do os olhos da que les que pre ci sam tê-los
aber tos. Pas sei trin ta anos en tre o Bra sil e os Esta dos
Uni dos e pos so di zer que a afir ma ção do Pre si den te
está ri go ro sa men te cer ta. O Go ver no ame ri ca no –
não os nor te-ame ri ca nos – pen sa pri me i ro nele, de -
po is, nele, se ne ces sá rio, nele ou tra vez e, ha ven do
opor tu ni da de, pela quar ta vez, tam bém nele.

Fui Pre si den te da im por tan te Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos
De pu ta dos e nun ca re ce bi a vi si ta de um po lí ti co ame -
ri ca no para con ver sar so bre po lí ti ca. To dos vi nham fa -
lar de ne gó ci os, de como pro te ger os ne gó ci os ame ri-
ca nos no Bra sil, de como au men tar os lu cros das em -
pre sas ame ri ca nas no Bra sil.

O que dis se o Pre si den te está cor re to. Quem
qui ser que ace i te de uma ou tra for ma. Quem qui ser
que faça uma in ter pre ta ção di fe ren te. Para nós, o Pre -
si den te abriu ca mi nho para as re la ções in ter na ci o na-
is, mas não uma re la ção sub mis sa. O Pre si den te
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mos tra o ca mi nho de uma re la ção à al tu ra do Bra sil,
de po tên cia mun di al. Se a re per cus são da vi si ta de
Sua Exce lên cia a Lon dres ti ves se ocor ri do como foi
apre sen ta da aqui, eu per gun ta ria: por que en tão o
Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir está hoje na Inter net,
nes te mo men to, di vul gan do para o mun do in te i ro seu
apo io à pre ten são do Bra sil de en trar para o Con se lho
de Se gu ran ça da ONU como mem bro efe ti vo? Se não 
ti ves se gos ta do da vi si ta do Pre si den te, a pri me i ra re -
a ção se ria a de aguar dar, de es pe rar uma pró xi ma vi -
si ta. Mas não, já está nos jor na is, em to das as agên ci-
as de no tí ci as. Se o Go ver no in glês apóia a pre ten são
do Bra sil, foi po si ti va a vi si ta do Pre si den te. Por tan to,
está sim de acor do com os in te res ses na ci o na is.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, é fun da men tal
de fen der mos aqui cla ra e aber ta men te. Sou Lí der do
PMDB, Par ti do que apóia o Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va, e te mos li ber da de para cri ti car o in cor-
re to, mas tam bém te mos a obri ga ção de de fen der o
que está de acor do com os in te res ses da Na ção. E
vejo que o Pre si den te Lula está fa zen do um tra ba lho
to tal men te de di ca do à re cu pe ra ção da po si ção do
Bra sil no ex te ri or e in ter na men te.

Gra ças à ele i ção ex tra or di ná ria do ano pas sa do
que to dos nós, até o mais fer re nho ad ver sá rio, sen ti-
mo-nos hoje à von ta de para di zer: “Não vo tei, mas es -
tou sa tis fe i to. Eu não era par ti dá rio do en tão can di da-
to, mas vejo que ele está fa zen do um bom ser vi ço”.
Vi a jo toda as se ma nas e en con tro em to das as ci da-
des por que pas so a mes ma ex pres são de es pe ran ça
na ad mi nis tra ção do Pre si den te Lula.

Sr. Pre si den te, é im por tan te que fi que aqui a
cer te za de que nós, da Li de ran ça do Go ver no, apo i a-
mos o nos so Pre si den te, ba te mos pal mas para as
suas vi a gens, pois, nes te mo men to, são fun da men ta-
is para a sus ten ta ção da po si ção do Bra sil que é de
so bri e da de, de li de ran ça na Amé ri ca La ti na, uma po -
si ção que se des ta ca hoje no mun do. E não é a pri me-
i ra vez que se diz que para aon de for o Bra sil vai o res -
to da Amé ri ca La ti na. Hoje, os in gle ses e os fran ce ses
pen sam des sa for ma e os ame ri ca nos têm que pen -
sar as sim. Já pen sa ram uma vez, in clu si ve um de
seus pre si den tes fez a mes ma afir ma ção na dé ca da
de 60. Pois ago ra, mais do que nun ca, para aon de for
o Bra sil vai o res to da Amé ri ca La ti na.

Para tan to, é fun da men tal o apo io de to dos a um 
Pre si den te que tem res pal do po pu lar. Um Pre si den te
que, pos si vel men te, seja o nú me ro um do mun do, tal -
vez o Pre si den te com ma i or nú me ro de vo tos re al-
men te de mo crá ti cos e aber tos em uma na ção de mo-
crá ti ca do ta ma nho do Bra sil.

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 à se gun da ora do ra ins cri ta,
no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, do PT do Esta do
do Pará. S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.

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.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ci da dãos
que es tão aqui nos hon ran do com suas pre sen ças e
te les pec ta do res que nos as sis tem por este Bra sil afo -
ra, aqui ve nho fa lar de um tema in te res san te: tra ta-se
do re a jus te das ta ri fas de ener gia elé tri ca em nos so
País, e de como fo ram fe i tas as pri va ti za ções, de for -
ma a em bu tir um ín di ce obri ga tó rio para as em pre sas
con ces si o ná ri as des se ser vi ço pú bli co, fa to res que
aju da ram e têm aju da do a ele var o ín di ce de de sem-
pre go em nos so País.

Para ter mos uma idéia da di fe ren ça, o IGPM de
agos to de 1998 a ju nho de 2003 au men tou 94,47%; en -
quan to ín di ces como o ICV do Di e e se, o INPC e o IPCA
es tão em tor no de 50%, sen do o ICV do Di e e se 53%.
Por tan to, con si de ra mos in te res san te que pes so as que
de fen de ram de mo cra ti ca men te o Go ver no an te ri or vi-
rem ago ra fa lar em de sem pre go quan do, in clu si ve, pa -
tro ci na ram esse tipo de pri va ti za ção no Bra sil.

Após a de ci são do Mi nis tro Nil son Na ves, do Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, que li mi tou o re a jus te das
ta ri fas te le fô ni cas em 14,34%, gra ças à re a ção em
ca de ia de as so ci a ções de de fe sa do con su mi dor, do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, do Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral e da es ma ga do ra ma i o ria do povo bra si le i ro,
in fe liz men te, um ou tro “fan tas ma” ron da o bol so do
con tri bu in te. Des ta vez, é o re a jus te das ta ri fas de
ener gia elé tri ca. Par te do Esta do de São Pa u lo, Mato
Gros so do Sul, Pará es tão em pro ces so de dis cus são
des ses re a jus tes, pre vis tos em con tra tos fir ma dos
en tre a Ane el (Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca)
e as em pre sas dis tri bu i do ras de ener gia elé tri ca.

Res sal ta-se que es sas dis tri bu i do ras ten tam a
todo cus to en con trar me i os de con se guir per cen tu a is
ir re a is para os pa drões atu a is da eco no mia bra si le i ra,
prin ci pal men te de po is que a po pu la ção ado tou ou tros
há bi tos a par tir do ver go nho so “apa gão”, fru to do de -
sas tre que foi a po lí ti ca ener gé ti ca do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so. A pro pó si to, in clu si ve, lem -
bro-me de um ca der no es pe ci al pu bli ca do no jor nal
Fo lha de S.Pa u lo, em 20 de agos to de 1999, cujo tí -
tu lo já di zia tudo: “O Fi as co das Agên ci as”. Àque la al -
tu ra, o jor nal já aler ta va que ór gãos cri a dos pelo go -
ver no para con tro lar os ser vi ços pri va ti za dos não têm
es tru tu ra para fis ca li zar as em pre sas; o con su mi dor
re cla ma de pi o ra no aten di men to e do au men to das
ta ri fas.
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E note-se que o dito ca der no ain da sa u da va o
de sem pe nho efi ci en te da Light, res sal tan do a me lho-
ra no seu pa drão de aten di men to. Hoje, como se
sabe, a com pa nhia que aten de o Esta do do Rio de Ja -
ne i ro foi à ban car ro ta e já ame a ça de vol ver a con ces-
são da dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca à Ane el, tal é o
pas si vo acu mu la do de suas con tas.

O mes mo acon te ceu com a Ele tro pa u lo, dis tri-
bu i do ra pa u lis ta que acu sa um dé bi to de cer ca de
US$1,2 bi lhão com o BNDES. Esses nú me ros, in clu-
si ve, fo ram men ci o na dos pela pró pria im pren sa. O
Pre si den te do BNDES já anun ci ou o le i lão das ações
prefe ren ci a is da em pre sa, por si nal, ten tan do li vrar-se
do “mico” her da do da ges tão pas sa da quan do o Ban -
co foi o ven de dor e o fi nan ci a dor da com pra de ma i or
par te das ações, den tro da qui lo que o jor na lis ta Elio
Gas pa ri* tão bem de fi niu como “pri va ta ria”.

No caso do Pará, des de a sua pri va ti za ção,
ocor ri da em ju lho de 1998 até agos to de 2002, a con -
ces si o ná ria rede Cel pa – que pra ti ca men te pas sou de 
um mo no pó lio pú bli co a um mo no pó lio pri va do – ob te-
ve um au men to acu mu la do da or dem de 70% ba li za-
do pelo IGPM, en quan to os sa lá ri os so fre ram um
acrés ci mo de 40%, de acor do com o INPC, e a in fla-
ção mé dia foi de 42% se gun do da dos for ne ci dos pelo
di re tor do Di e e se/PA, Dr. Ro ber to Sena. Alie-se a isso, 
o fato de o Go ver no es ta du al, em ja ne i ro de 2001, ter
au men ta do para 30% a alí quo ta do ICMS co bra da so -
bre as ta ri fas de ener gia. Te re mos um in cre men to de
87% no cus to da ener gia con su mi da pe los pa ra en ses.
Hoje a Ane el pro põe um re a jus te de 27,49%, o ma i or
ín di ce des de a pri va ti za ção da em pre sa e que, se
apro va do, acu mu la rá um au men to de mais de 100%,
en tre 1998 e 2003, no Pará.

Ape sar dis so, se em um pri me i ro mo men to,
após a pri va ti za ção, hou ve um in cre men to no ín di ce
de efi ciên cia da em pre sa. Para ser jus ta, é ver da de,
di ze mos que – ape sar de o Esta do do Pará ser ex por-
ta dor de ener gia, de ser aque le que pos sui a ma i or hi -
dre lé tri ca to tal men te na ci o nal, Tu cu ruí, e de ser o ma -
i or po ten ci al hi dre lé tri co do País – a em pre sa, após a
pri va ti za ção, me lho rou a efi ciên cia, o que não du rou
mu i to. É com pre en sí vel essa me lho ra, por que a em -
pre sa es ta tal não re ce bia mais ne nhum tipo de in ves-
ti men to, foi su ca te a da. A es ta tal Cel pa já es ta va em
pe ti ção de mi sé ria. Isso ocor reu até o ano de 2000, a
par tir daí nota-se uma ten dên cia in ver sa nes se pro-
ces so.

Le van do em con si de ra ção os in di ca do res da
qua li da de da pró pria Ane el, a DEC (Du ra ção Equi va-
len te da Inter rup ção por Uni da de Con su mi do ra), que
in di ca o nú me ro de ho ras mé di as em que um con su-

mi dor fica sem ener gia du ran te um pe río do ge ral men-
te men sal, e o FEC (Fre qüên cia Equi va len te de Inter -
rup ção por Uni da de Con su mi do ra), in di ca dor de
quan tas ve zes, em mé dia, hou ve in ter rup ção em uma
uni da de con su mi do ra, ve ri fi ca-se uma pi o ra des ses
ín di ces nos úl ti mos três anos. 

Assim, en quan to em 2000 o nú me ro mé dio de
ho ras que um con su mi dor fi ca va sem ener gia no Pará 
era de 25,59 ho ras/ano, em 2002, esse tem po au-
men tou para 32,54 ho ras/ano. So bre a mé dia de in ter-
rup ções em 2000, a rede Cel pa im pu nha um nú me ro
de 30,20 in ter rup ções por con su mi dor/ano; e, em
2002, tal mé dia su biu para 38,37 in ter rup ções anu a is,
ou seja, um acrés ci mo de 25%.

Por ou tro lado, na pes qui sa re a li za da pela Ane -
el, no pe río do de 31 de mar ço de 2000 a 31 de mar ço
de 2001, que pro cu rou exa ta men te afe rir o ín di ce de
qua li da de no aten di men to ao con su mi dor das em pre-
sas con ces si o ná ri as de ener gia, en tre as 16 em pre-
sas da mes ma ca te go ria da rede Cel pa, ela fi cou em
12º lu gar. Pior ain da, na pes qui sa re a li za da pela Ane -
el em 2002, para afe rir o mes mo ín di ce, a rede Cel pa
apa re ce em 59º lu gar en tre 64 em pre sas ava li a das,
ou seja, ela foi con si de ra da a 6ª pior em pre sa do Bra -
sil e ob te ve uma ava li a ção aba i xo da mé dia na ci o nal
em to dos os ín di ces de sa tis fa ção do con su mi dor
con ti dos na re fe ri da pes qui sa.

Ine vi ta vel men te, es ses ín di ces se re fle tem na po-
pu la ção, que sen te a pre ca ri e da de do ser vi ço pres ta do e
se re vol ta quan do vê a di re ção de uma em pre sa con si de-
ra da a 6ª pior do País so li ci tar um re a jus te de 40% da
Ane el, a qual ofe re ceu um re a jus te de 27,49%. Ora,
como po de mos ace i tar um ín di ce de qua se 30% de re a-
jus te de ener gia elé tri ca de uma em pre sa que, a par tir de
2000, só pi o rou seus ín di ces e é con si de ra da a 6ª pior do
País? É na tu ral a re vol ta do povo do Esta do do Pará, e
não só da po pu la ção em ge ral, mas tam bém das di ver-
sas as so ci a ções da so ci e da de ci vil or ga ni za da, tan to do
re pre sen tan te dos tra ba lha do res como tam bém da
Asso ci a ção Co mer ci al do Esta do do Pará e da Fe de ra-
ção das Indús tri as do Esta do do Pará, até por que qual foi 
a em pre sa que nes se pe río do teve um cres ci men to de
mais de 100%? Só as que es tão na ile ga li da de. E se
essa em pre sa vem re ce ben do ín di ces de re a jus te bem
aci ma da in fla ção, como já men ci o na mos, e seus ser vi-
ços vêm pi o ran do, es pe ci al men te a par tir de 2000, só po -
de mos con clu ir que o au men to nas ta ri fas de ener gia não 
vem se con ver ten do em me lho ria na qua li da de dos ser -
vi ços pres ta dos aos con su mi do res e, por tan to, vem sen -
do apro pri a do de for ma ile gal pela em pre sa.

Tal ile ga li da de se re ve la na não ob ser vân cia do
dis pos to na pri me i ra sub cláu su la da cláu su la do con -
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tra to de con ces são, que pre vê a ado ção na pres ta ção
de ser vi ços de tec no lo gia ade qua da, em pre go de
equi pa men tos, ins ta la ções e mé to dos ope ra ti vos que
ga ran tam ní ve is de re gu la ri da de, con ti nu i da de, efi-
ciên cia, se gu ran ça, atu a li da de, ge ne ra li da de, cor te-
sia na pres ta ção dos ser vi ços e a mo di ci da de das ta -
ri fas, o que, efe ti va men te, nes sa con ces si o ná ria, a
Rede Cel pa, está bas tan te lon ge de ser aten di do,
par ti cu lar men te num Esta do como o nos so, que tem
400 mil de sem pre ga dos e cer ca de me ta de da po pu-
la ção eco no mi ca men te ati va, a po pu la ção que tra ba-
lha, re ce be do nos so Esta do até dois sa lá ri os mí ni-
mos como re mu ne ra ção.

Esse qua dro pre ci sa mu dar. As agên ci as re gu-
la do ras não po dem ser tão be ne vo len tes com as em -
pre sas que fis ca li zam, to man do de ci sões que vão sa -
cri fi car o con su mi dor, prin ci pal men te o de me nor po -
der aqui si ti vo.

O caso do re a jus te da ta ri fa te le fô ni ca mos trou
que a po pu la ção re pro va o mo de lo de go ver nar ba se-
a do ex clu si va men te nos in te res ses do mer ca do, que
foi exa ta men te o mo de lo cri a do de po is da pri va ti za-
ção. As em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca
e de te le fo nia se ba se a ram nes se mo de lo, ges ta do no 
Go ver no an te ri or e que ago ra re ve la, in clu si ve para
nós, que as agên ci as re gu la do ras ti nham um po der
mu i to ma i or que o do pró prio Go ver no, até por que o
Go ver no não se in te res sa va, pou co se im por ta va com 
a re gu la men ta ção, in clu si ve com o es ta be le ci men to
de di re tri zes que fos sem na di re ção con trá ria a um re -
a jus te que ape nas aten des se aos in te res ses do mer -
ca do.

Por tan to, as agên ci as re gu la do ras, como dis se,
não po dem ser tão be ne vo len tes com es sas em pre sas
que elas fis ca li zam, to man do de ci sões que vão na di re-
ção con trá ria dos in te res ses dos con su mi do res.

O caso do re a jus te da ta ri fa te le fô ni ca é um
exem plo para nós. Os gran des gru pos eco nô mi cos
ob ti ve ram to das as be nes ses pos sí ve is e ima gi ná ve is
para ad qui rir o pa tri mô nio usur pa do do povo bra si le i-
ro, em re gra, a pre ço de ba na na, já que o Go ver no
bra si le i ro fi nan ci ou as ven das. A ma i o ria das pri va ti-
za ções foi fi nan ci a da pelo BNDES; as em pre sas não
che ga ram aqui com re cur sos pró pri os para com prar o 
pa tri mô nio do povo bra si le i ro. Ven de ram-nos a his tó-
ria de que a pri va ti za ção se ria ma ra vi lho sa por que
tra ria di nhe i ro novo. Como di nhe i ro novo se o BNDES
fi nan ci ou a com pra das nos sas em pre sas com di nhe i-
ro pú bli co?

Nes se caso, Se na dor Hé lio Cos ta, é fá cil com -
prar uma em pre sa quan do se tem fi nan ci a men to. Va -
mos, as sim, pri va ti zar tudo! Hoje está vin do à tona

que foi o Go ver no bra si le i ro que fi nan ci ou as ven das
para exa ta men te aten der não aos in te res ses do povo,
mas aos in te res ses do mer ca do e dos que re cla mam
por que o Pre si den te Lula está fa lan do de for ma al tru-
ís ta com o Pre si den te dos Esta dos Uni dos, por que
es sas pri va ti za ções aten de ram prin ci pal men te aos
in te res ses dos ame ri ca nos, e o nos so Pre si den te
quer fa zer di fe ren te.

Por tan to, se é ver da de que o Go ver no an te ri or
as sim o fez, tam bém é ver da de que este não fi ca rá in -
sen sí vel aos re cla mos da so ci e da de con tra os abu sos
pra ti ca dos por aque les que sem pre obe de ce ram à ló -
gi ca da apro pri a ção dos lu cros e à so ci a li za ção dos
pre ju í zos.

No caso das te le fô ni cas, isso já fi cou cla ro com
a pos tu ra ado ta da pelo Mi nis tro das Co mu ni ca ções,
Miro Te i xe i ra – a quem gos ta ria de pa ra be ni zar –, no
sen ti do de in cen ti var os con su mi do res a de fen de rem
seus di re i tos na Jus ti ça, mu dan do uma si tu a ção cla -
ra men te abu si va.

É pre ci so, ago ra mes mo, re a gir con tra o re a jus te
das ta ri fas de ener gia, para que, mais uma vez, não
re ca ia so bre as cos tas dos tra ba lha do res bra si le i ros – 
e em es pe ci al so bre os tra ba lha do res pa ra en ses – o
cus to da ine fi ciên cia e dos lu cros abu si vos que tais
ope ra do res pre ten dem ob ter.

Por tan to, eu gos ta ria ape nas de ci tar um nú me-
ro para mos trar como es sas agên ci as re gu la do ras –
já fa lei so bre isso na se ma na pas sa da, mas vou re pe-
tir – an dam na con tra mão do que é a ne ces si da de da
in clu são so ci al. Pela re gu la ção da Ane el, em Be ne vi-
des, por exem plo, na re gião me tro po li ta na de Be lém,
com 8.049 do mi cí li os já ca das tra dos, qua se a to ta li-
da de de les – 7.916 – são aten di dos por ener gia elé tri-
ca. Esse Mu ni cí pio será aten di do ime di a ta men te. Em
com pen sa ção, o Mu ni cí pio de Cha ves, na Ilha do Ma -
ra jó – que vá ri os de vem co nhe cer, por ser a ma i or ilha 
flu vi al do mun do, – tem ape nas 693 do mi cí li os aten di-
dos por ener gia elé tri ca dos seus 2.945, ou seja,
23,53%. Pelo cro no gra ma ba se a do na me di da da
Ane el de uni ver sa li za ção de ener gia, só em 2015,
eles se rão be ne fi ci a dos pela uni ver sa li za ção.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi te-me V.
Exª um apar te, emi nen te Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Pos so con ce der o apar te ao Se na dor Le o nel Pa van,
Sr. Pre si den te?

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se rei bre ve.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 

Sr. Pre si den te, vou con ce der o apar te, ra pi da men te,
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ao Se na dor Le o nel Pa van, que cer ta men te vai cum -
prir hoje o tem po re gi men tal que lhe cabe.

Pois não, Se na dor. Ouço V. Exª com mu i to pra -
zer.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos.) – A ques tão está de ci di da.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa, em pri me i ro lu gar, cum pri men to V.
Exª pelo seu pro nun ci a men to, Se na do ra co nhe ci da
dos meus fa mi li a res lá em Be lém do Pará. Evi den te-
men te, não te nho co nhe ci men to mais pro fun do so bre
o tema que V. Exª abor da, pois não fiz ne nhum es tu do
a res pe i to dele. Mas gos ta ria de fa zer uma per gun ta a
V. Exª, que ci tou inú me ras ques tões so bre fi nan ci a-
men to, usi na hi dre lé tri ca, fa zen do crí ti cas ao Go ver no
an te ri or e elo gi os ao atu al. No to can te ao que abor -
dou, não é pior o ato do Go ver no Lula em re la ção aos
em prés ti mos à Co lôm bia, à Bo lí via e à Argen ti na, por
meio do BNDES, sem ne nhu ma ga ran tia de re tor no?
Aliás, exi ge-se mu i to no País, e nada se exi giu des ses
pa í ses. O que V. Exª tem a di zer so bre os em prés ti-
mos que o Go ver no Lula fez, me di an te o nos so Ban -
co, à Co lôm bia, à Bo lí via e à Argen ti na, em de tri men-
to de fi nan ci a men tos in ter nos no País?

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Agra de ço o apar te de V. Exª, emi nen te Se na dor. Qu -
an to a to dos os em prés ti mos que o BNDES vai fa zer
ou já fez com ou tros pa í ses, não há ne nhum pro ble-
ma, des de que se jam jus ti fi cá ve is para os in ves ti men-
tos ne ces sá ri os nes ses pa í ses e re ver ti dos em be ne-
fí ci os para a po pu la ção.

Entre tan to, não pos so apro fun dar-me na sua
res pos ta, Se na dor, pois não co nhe ço o con tra to por
meio do qual fo ram fe i tos es ses em prés ti mos – e cre -
io que não há ne nhum pro ble ma em dizê-lo , mas res -
sal to que co nhe ço a for ma como fo ram fe i tos os em -
prés ti mos para as em pre sas que com pra ram as em -
pre sas pú bli cas de ener gia elé tri ca e de te le fo nia. Mu -
i tas des sas em pre sas, in clu si ve, hoje es tão que bran-
do e que rem de vol ver a con ces são de ener gia. Essa é 
que é, na ver da de, a pri va ti za ção ao con trá rio, às
aves sas, uma vez que o pró prio Po der Pú bli co di zia a
todo o mo men to que es ta va fa zen do a pri va ti za ção
para be ne fi ci ar a po pu la ção, a qual te ria um cus to de
ener gia mu i to me nor e, por tan to, se ria mais bem
aten di da. Con tu do, não é o que ve mos no País e no
Pará, Esta do que ex por ta ener gia e onde se en con tra
a hi dre lé tri ca de Tu cu ruí. Lá, o pre ço da ener gia elé tri-
ca su biu mais que o do bro da in fla ção. É o que po de-
mos no tar de po is da pri va ti za ção. É pre ci so que as
agên ci as re gu la do ras – por isso ques ti o na mos esse

mo de lo – têm que nor ma ti zar, ade quar-se às no vas
di re tri zes, que de vem ser da das pelo Go ver no. O Mi -
nis té rio das Mi nas Ener gia já está es tu dan do um ín di-
ce es pe ci al, ade qua do para o re a jus te das ta ri fas de
ener gia, que não seja IGPM, que é qua se o do bro. Eu
te nho os nú me ros e vou re pe tir: o IGPM de agos to de
1998 a ju nho de 2003 foi 94,47%, o ICV do Di e e se,
53%, e o INPC e o IPCA fi ca ram tam bém em tor no de
50%. Mas é o IGPM que está nos con tra tos de pri va ti-
za ção.

Nes se mo de lo, a ló gi ca aten di da é a ló gi ca do
mer ca do, é a ló gi ca do lu cro, e ela não pode re al men-
te ser be né fi ca para a nos sa po pu la ção, prin ci pal-
men te para os nos sos tra ba lha do res. Ener gia elé tri-
ca, te le fo nia, co mu ni ca ção são ser vi ços es sen ci a is.
Como de sen vol ver, como ge rar em pre go, como dis tri-
bu ir ren da sem ener gia elé tri ca, sem te le fo nia?
Impos sí vel. O que está pro pos to para nós é o de sa fio
de mu dar esse mo de lo, ape sar de já es tar pri va ti za do,
é al te rar mos in clu si ve a for ma como hoje as agên ci as
tra ba lham para que se adap tem à re a li da de – até por -
que o povo não vo tou nos di ri gen tes de uma agên cia
re gu la do ra e, sim, no Go ver no bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Pre si dên cia re gis tra a pre sen ça, nas ga le ri as
des ta Casa, de fun ci o ná ri os ter ce i ri za dos que pres-
tam ser vi ço a esta Casa. Alguns des ses fun ci o ná ri os
es tão sen do al fa be ti za dos e ou tros es tão pas san do
por uma re ci cla gem, ga nhan do co nhe ci men tos. São a 
ex pres são de fun ci o ná ri os hu mil des, mas que dão
uma gran de con tri bu i ção para o tra ba lho que re a li za-
mos nes te ple ná rio.

É com gran de ale gria e com hon ra que a Pre si-
dên cia re gis tra a pre sen ça dos se nho res nes ta ses -
são.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hé lio
Cos ta, do PMDB do Esta do de Mi nas Ge ra is. S. Exª
dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no iní cio do meu dis -
cur so, pe ga rei o fio da me a da de i xa do pelo pro nun ci-
a men to da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa e pelo apar te
do ilus tre Se na dor Le o nel Pa van.

Em pri me i ro lu gar, lem bro que Mi nas Ge ra is foi
um dos Esta dos mais pre ju di ca dos com o pro ces so
de pri va ti za ção fe i to no Go ver no pas sa do. To dos sa -
be mos que a nos sa mais im por tan te em pre sa, uma
das ma i o res do Bra sil, com re co nhe ci men to pela sua
qua li da de e qua li fi ca ção, a Ce mig, foi em par te pri va-
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ti za da, pois 33% das ações da Ce mig fo ram ven di das.
Ve jam o que acon te ceu: a em pre sa que com prou –
uma sub si diá ria da AES, lo ca li za da em Grand Cay-
man, um pa ra í so fis cal  uti li zou re cur sos do BNDES,
con for me dis se a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. O pior
é que os re cur sos do BNDES uti li za dos nes sa pri va ti-
za ção, como acon te ceu com a pri va ti za ção das te les,
têm ori gem no con tra che que men sal do tra ba lha dor,
por que são re cur sos do FAT. O BNDES é que ad mi-
nis tra a mais im por tan te fon te de re cur sos des te País.
O BNDES atu al men te apli ca to dos os me ses re cur-
sos do FAT. Os re cur sos do FAT che gam a R$40 bi -
lhões. São os re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra -
ba lha dor, que são ad mi nis tra dos pelo BNDES e que
no Go ver no pas sa do eram usa dos para as pri va ti za-
ções. Assim fi ze ram com as te les.

No caso das te les, por exem plo, o Go ver no em -
pres tou di nhe i ro do BNDES, pos si vel men te do FAT,
para a com pra das em pre sas de te le co mu ni ca ções,
que no dia se guin te co me ça ram a man dar em bo ra, a
de mi tir tra ba lha do res. Fun ci o ná ri os de cin co, seis,
dez anos de car re i ra den tro da em pre sa fo ram dis-
pen sa dos por que já não eram mais im por tan tes.

Sei que o Se na dor Le o nel Pa van fez uma per -
gun ta para a Se na do ra Ana Jú lia so bre os em prés ti-
mos que o Bra sil faz.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na do ra.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Re al-
men te, os em prés ti mos a que se re fe riu o Se na dor Le o-
nel Pa van são im por tan tes para es ses pa í ses, até para
que o Mer co sul, que é uma di re triz do nos so Go ver no,
tor ne-se re a li da de e se for ta le ça. Como va mos ne go ci ar
com a União Eu ro péia, com os Esta dos Uni dos, se não
ti ver mos tam bém aqui na nos sa re gião, e em es pe ci al
na Amé ri ca do Sul, um sis te ma como o Mer co sul, for ta-
le ci do, para que es ses pa í ses pos sam ne go ci ar mais
so be ra na men te do que tem ocor ri do ao lon go da his tó-
ria? Não po de mos di zer que a si tu a ção é de cor ren te de
go ver nos an te ri o res. Nes se pon to, se rei jus ta. Ao lon go
da his tó ria, os nos sos pa í ses re al men te têm tido di fi cul-
da des de ne go ci ar, até por que não se for ta le ce ram.
Por tan to, apro ve i to a opor tu ni da de para agra de cer ao
Se na dor Hé lio Cos ta o apar te. Esses em prés ti mos são
mu i to im por tan tes para a re gião do Se na dor Le o nel Pa -
van. Não con si de ra mos que o Mer co sul seja ape nas
para o sul do País, mas hoje, cer ta men te, está mais for -
te na que la re gião. Qu e re mos in te grar ao Mer co sul o

País in te i ro, in clu si ve a nos sa Ama zô nia. Obri ga da,
Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA  (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. Acres cen ta rei à in -
for ma ção de V. Exª o fato de que to dos os em prés ti mos
que es tão sen do fe i tos pelo Go ver no do Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va a ou tros go ver nos es tão ri go ro sa-
men te em sin to nia com o que dis se V. Exª.

Esta mos pro cu ran do aten der àque les pa í ses
que com pram pro du tos bra si le i ros. Ci ta rei um exem-
plo tí pi co re fe ren te ao Esta do de San ta Ca ta ri na, do
ilus tre Se na dor Le o nel Pa van. O jor nal Fo lha de
S.Pa u lo de 8 de ju lho pu bli cou a se guin te ma té ria, pá -
gi na 4-b: “Entre ja ne i ro e maio de 2003, se gun do o
Go ver no bra si le i ro, as ex por ta ções de fran go para a
Argen ti na so ma ram R$456 mi lhões e 800 mil, ma i or
que o mes mo pe río do de 2002 R$170 mi lhões, mas
mu i to in fe ri or ao re gis tra do em 2001, quan do so ma-
ram R$6,970 bi lhões de ven da de fran go à Argen ti na.
O Esta do de San ta Ca ta ri na, as sim como Mi nas Ge -
ra is, é um dos ma i o res pro du to res de fran go do País.

Por que o Go ver no bra si le i ro re sol veu abrir uma
li nha de cré di to de R$1 bi lhão para aten der a Argen ti-
na? Por que ven de mos qua se R$7 bi lhões em fran gos
para esse país no ano pas sa do e, este ano, no mes -
mo pe río do, ven de mos ape nas R$456 mi lhões. Ora,
essa é a li nha do Go ver no: abrir cré di to aos pa í ses
que têm con di ções de com prar pro du tos bra si le i ros.

Essa não é se quer uma idéia nova. Os Esta dos
Uni dos têm o Exim bank, um ban co mon ta do pelo
Go ver no ame ri ca no jun to com a ini ci a ti va pri va da
para fi nan ci ar pro du tos ame ri ca nos. Para com prar
pro du tos ame ri ca nos nos Esta dos Uni dos, te mos o
au xí lio des se ban co, que é o ban co de ex por ta ção
dos Esta dos Uni dos. To das as ve zes que pro var mos
que com pra re mos di re ta men te do mer ca do ame ri ca-
no, ou seja, que im por ta re mos para o Bra sil um pro -
du to ame ri ca no, prin ci pal men te má qui nas pe sa das,
te re mos, sim, o apo io, o au xí lio, o em prés ti mo ime di a-
to do Exim bank.

O Bra sil está fa zen do o mes mo. Essa é a po lí ti ca
di fe ren te e nova que fa ze mos.

Se qui ser mos en con trar de fe i tos na po lí ti ca de
pri va ti za ção re a li za da ano pas sa do, não pre ci sa mos
ir mu i to lon ge. Já ci ta mos que fo ram uti li za dos re cur-
sos do FAT, Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, na ven -
da das em pre sas de te le co mu ni ca ção. Usa mos da
mes ma for ma para mos trar o que acon te ceu com a
Vale do Rio Doce. Olha que a Vale do Rio Doce esta
se ma na fez uma di vul ga ção in te res san te – o Pará,
Esta do da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, pas sa pela
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mes ma si tu a ção de Mi nas Ge ra is. Hoje está em to dos
os jor na is: a Com pa nhia Vale do Rio Doce aca ba de
anun ci ar que as re ser vas de mi né rio de fer ro de Ita bi-
ra, ter ra do nos so po e ta ma i or Car los Drum mond de
Andra de, na re gião cen tral de Mi nas, são 68% a mais
do que se acre di ta va. Ve jam só, na hora de ven der, jo -
gam tudo para ba i xo. Che ga ram a anun ci ar que as ex -
tra ções em Ita bi ra não pas sa vam de 2005, que nes se
ano a ci da de não te ria mais como con ti nu ar na ex tra-
ção de mi né rio, por que as mi nas es ta vam exa u ri das,
e ago ra, de po is que ven de ram, de po is que o Go ver no
en tre gou na ba cia das al mas, por as sim di zer, por 2
bi lhões e 200 mi lhões de dó la res, a Com pa nhia Vale
do Rio Doce, as re ser vas pra ti ca men te du pli ca ram. E
o va lor dis so, quem é que vai pa gar a di fe ren ça?
Como é que fica isso? Como se res pon de ao povo mi-
ne i ro? Como se res pon de ao povo de Ita bi ra? Isso
tem que ser apu ra do. Isso tem que ser re vis to. Por que
nós to dos es ta mos mu i to fe li zes com a no tí cia. V. Exª
sabe até quan do há re ser vas de mi né rio na ci da de de
Ita bi ra, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa? Até 2075. Para
ven der a em pre sa, dis se ram que só du ra ria até 2005.
Ago ra é 2075; ou seja, mais se ten ta anos.

Ora, to dos sa be mos, quem vai a Ita bi ra vê que
aque las re ser vas são imen su rá ve is. Não te mos se-
quer como me dir e, se me di ram, se ava li a ram, o fi ze-
ram er ra do. Mas pen so que che gou a hora de en con-
trar mos uma fór mu la de fa lar a ver da de so bre es sas
pri va ti za ções, por que, no caso es pe cí fi co, o es tu do
de re a va li a ção dos re cur sos e re ser vas mi ne ra is das
mi nas de Ita bi ra re ve la ram 1 bi lhão e 100 mi lhões de
to ne la das, con tra a pre vi são an te ri or, na épo ca da
ven da, de 600 mi lhões de to ne la das.

Ora, Sr. Pre si den te, isso foi uma men ti ra e te-
mos que sa ber por que e como acon te ceu, quem foi o
res pon sá vel, quem en tre ga uma em pre sa que ti nha e
tem a res pe i ta bi li da de da Vale do Rio Doce? Hoje, se
fa lar mos que a Vale do Rio Doce já não vale a mes ma
co i sa, pos si vel men te seja ver da de, por que ven de ram
as prin ci pa is par tes. As par tes mais im por tan tes da
em pre sa Vale do Rio Doce, de po is da ex tra ção do mi -
né rio de Fer ro, fo ram ven di das. Por exem plo, ven de-
ram a Ce ni bra, pa pel e ce lu lo se e a Ba hia Sul, tam-
bém pa pel e ce lu lo se. Estão in ves tin do em ou tros se -
to res. Hoje a em pre sa não é mais a mes ma co i sa,
mas te mos que re ver essa si tu a ção, por que no Pará
dis se ram até que en con tra ram mais re ser vas de ouro. 
Até que pon to a ven da foi fe i ta den tro de in for ma ções
ri go ro sa men te cor re tas?

Lem bro-me, in sis ten te men te, que o Go ver na dor
Ita mar Fran co, que ti nha sido Pre si den te dois anos
an tes, di zia ser con trá rio à ven da da Com pa nhia Vale

do Rio Doce, pois isso sig ni fi ca va en tre gar o ca pi tal
do povo, o di nhe i ro do povo, para as em pre sas par ti-
cu la res. Di zia tam bém que era fun da men tal que a em -
pre sa fos se pre ser va da como uma em pre sa mo de lo.
Infe liz men te, o ex-Pre si den te não foi ou vi do, e aque -
les que se po si ci o na ram con tra eram cha ma dos de di -
nos sa u ros, por que eram con tra a pri va ti za ção, por-
que a pri va ti za ção que iria tra zer o pro gres so e que
iria abrir o ca mi nho para que o Bra sil ven ces se as
suas di fi cul da des.

Na ver da de, no se tor das te le co mu ni ca ções, a
pri va ti za ção trou xe de sem pre go. Trou xe de sem pre go!
Pode ter au men ta do enor me men te o nú me ro de te le-
fo nes ce lu la res, pois ago ra te mos 40 mi lhões de te le-
fo nes ce lu la res, mas, em con tra par ti da, o de sem pre-
go au men tou! Au men tou, por que au men tou em Mi-
nas, au men tou no Rio de Ja ne i ro, au men tou em São
Pa u lo! Não há uma em pre sa de te le co mu ni ca ção que 
não te nha de mi ti do em pre ga do. Em Mi nas Ge ra is, fo -
ram sete mil em pre ga dos que per de ram os seus pos -
tos com o pro ces so de pri va ti za ção.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Per fe i ta-
men te, Se na dor Le o nel Pa van.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Qu e ro, em
pri me i ro lu gar, cum pri men tá-lo pelo seu pro nun ci a-
men to e pela sua pre o cu pa ção, uma vez que o con si-
de ro um dos Se na do res mais bem pre pa ra dos e tam -
bém co ra jo sos, por que tem sem pre to ma do de ci sões
fir mes e for tes em de fe sa do Go ver no, cum prin do o
pa pel de Vice-Lí der do Go ver no, e eu, como Vice-Lí -
der da Opo si ção, no caso, o PSDB. No iní cio do seu
pro nun ci a men to, V. Exª se re fe riu à ques tão do
BNDES. Sa be mos que é im por tan te esse re la ci o na-
men to Bra sil/Mer co sul. Sa be mos da gran de im por-
tân cia des ses pa í ses, como, por exem plo, a Argen ti-
na, prin ci pal men te quan to à ques tão do tu ris mo. Mas
gos ta ria de di zer que a Argen ti na le vou, pa re ce-me,
em tor no de R$1 bi lhão para lá. E, hoje, li nos jor na is
que o novo Pre si den te da Argen ti na está fa zen do du -
ras crí ti cas ao Lula. Da for ma como está sen do le va da
a eco no mia do País, po de re mos ter uma re ces são vi -
o len ta fu tu ra men te no Bra sil. Se ria bem me lhor in ves-
tir den tro do nos so País a in ves tir em ou tros pa í ses.
Por exem plo, o fri go rí fi co Cha pe có, no bre Se na dor,
que é um dos ma i o res do Bra sil e pa tro ci nou tan tos e
tan tos even tos es por ti vos e cul tu ra is no Bra sil, está
pres tes a fe char. Ire mos per der mais de dois mil em -
pre gos, ou dois mil no vos em pre ga dos ire mos ter no
oes te de San ta Ca ta ri na. Se o Fri go rí fi co Cha pe có
não ti ver o so cor ro do Go ver no Fe de ral e do BNDES,
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ire mos per der essa gran de em pre sa. Fala-se mu i to
que já es tão ne go ci an do com em pre sas es tran ge i ras.
Mas fico pre o cu pa do, por que, en quan to se in ves te
em ou tros pa í ses, não se in ves te, às ve zes, no nos so
País. Três ae ro por tos re gi o na is, tais como o Ae ro por-
to de Cu ri ti ba nos, o Ae ro por to de Cor re io Pin to, o Ae -
ro por to de Ja gua ru na pre ci sam de re cur sos do
BNDES para fi na li zar as obras dos ae ro por tos, que
es tão fe cha dos, por que o BNDES não abre suas por -
tas para fi nan ci ar as obras. Estou me re fe rin do a San -
ta Ca ta ri na. Há ci da des que ne ces si tam de re cur sos
para a pa vi men ta ção de ruas, para a im plan ta ção de
sis te mas de es go to e de água. O Esta do pre ci sa re cu-
pe rar sua eco no mia e tem pro cu ra do o BNDES. Mas
às ve zes en con tra as por tas fe cha das. De ve mos in-
ves tir nos pa í ses do Mer co sul – cla ro! É bom man ter a 
par ce ria. Mas, em pri me i ro lu gar, no bre Se na dor Hé -
lio Cos ta, de ve mos in ves tir em nos sas em pre sas, que 
es tão pres tes a fe char por fal ta de in ves ti men to do
BNDES. Com par ti lho da pre o cu pa ção de V. Exª e de -
se jo in clu ir no pro nun ci a men to de V. Exª a pre o cu pa-
ção com nos sas em pre sas, com nos sos Mu ni cí pi os e
com o nos so Esta do. Pre ci sa mos do BNDES para in -
ves tir, em pri me i ro lu gar, no Bra sil, e, pos te ri or men te,
em ou tros pa í ses – tam bém im por tan tes, mas não
tan to quan to os ne gó ci os, as em pre sas, os Mu ni cí pi-
os e os Esta dos bra si le i ros.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – O povo
de San ta Ca ta ri na foi mu i to in te li gen te e fe liz ao es co-
lher V. Exª e a Se na do ra Ide li Sal vat ti, por que é esse
tipo de de fe sa que tem de fa zer um se na dor. O se na-
dor de fen de os in te res ses do Esta do. V. Exª cum pre ri -
go ro sa men te o que de ter mi na a Cons ti tu i ção Fe de ral
para a fun ção do se na dor. O mes mo faz a ilus tre Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa, ao de fen der po si ções que
nós, pa ra en ses e mi ne i ros, tan to en ten de mos, pois
ob ser va mos o mi né rio sair de nos so Esta do, res tan do
ape nas os bu ra cos.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V. Exª 
me per mi te no va men te um apar te, no bre Se na dor
Hé lio Cos ta?

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Pois não,
no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Gos -
ta ria de pa ra be ni zar V. Exª e di zer da mi nha pre o cu-
pa ção com esse as sun to, es pe ci fi ca men te em re la-
ção ao que per ma ne ce em nos sos Esta dos após a
ex tra ção do mi né rio, com a pri va ti za ção des sas em -
pre sas, es pe ci al men te a pri va ti za ção da Com pa nhia
Vale do Rio Doce. Se é bem ver da de o que V. Exª está
fa lan do de que já foi com pro va do que o mi né rio de fer -
ro Ita bi ra já não mais será até 2005, mas, sim, 70

anos de po is – e V. Exª sabe que o Esta do do Pará é a
ma i or pro vín cia mi ne ral do mun do –, pre ci sa mos al te-
rar a le gis la ção. E é o que es ta mos fa zen do. Te nho
cer te za de que con ta rei com o apo io dos mi ne i ros – e
não só de les. Como V. Exª, além de bus car a res pon-
sa bi li da de pela ava li a ção in cor re ta, apon ta so lu ções,
que ro su ge rir que al te re mos a le gis la ção, au men tan-
do o va lor dos ro yal ti es hoje pa gos pela ex tra ção de
um re cur so na tu ral que não é re no vá vel. Com cer te-
za, sa be re mos fa zer com que es ses in ves ti men tos
se jam úte is no sen ti do de ge rar em pre go, dis tri bu ir
ren da nos nos sos Mu ni cí pi os, no nos so Esta do e tam -
bém no País. Estou se gu ra de que o nos so pro je to de
re vi são dos ro yal ti es, em dis cus são na Sub co mis são
de Extra ção Mi ne ral, que pre si do jun to com ou tros
Se na do res e da qual V. Exª faz par te, vai ter o apo io V.
Exª e de to dos os Se na do res e Se na do ras, por que é
bom para o País, para nos sos Esta dos, para as ex por-
ta ções e, por tan to, para a ba lan ça co mer ci al. Mu i to
obri ga da.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Obri ga-
do, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa. Fiz esse pro nun ci a-
men to para que o povo de Ita bi ra, nas mi nhas Mi nas
Ge ra is, sou bes se da pre o cu pa ção que te mos com
uma em pre sa que 0re pre sen ta a ma i or e a mais im -
por tan te fon te de em pre go lo cal.

Na me di da em que es sas no tí ci as ago ra sur gem
co lo can do as re ser vas de mi né rio Ita bi ra até 2075, ao
con trá rio de 2005 da épo ca da ven da da em pre sa, só
te nho que di zer ao povo de Ita bi ra que pa re ce que o
Cri a dor está nos aju dan do: mais uma vez co lo ca Sua
mão so bre o nos so Esta do de Mi nas Ge ra is e em par-
ti cu lar so bre Ita bi ra.

A nos sa pre o cu pa ção, Se na do ra, Sr. Se na do-
res, é que o Bra sil dê cer to. Esta mos, na ver da de, to -
dos tor cen do e fa zen do es for ço po lí ti co, es ta mos de
to das as for mas par ti ci pan do, dan do a nos sa con tri-
bu i ção para que o Bra sil con si ga ven cer suas di fi cul-
da des; por que, se não ven cer, nos sos Esta dos não
con se gui rão ven cer. Uma co i sa de pen de da ou tra. A
eco no mia de Mi nas, por exem plo, está in te i ra men te li -
ga da à eco no mia na ci o nal, por que so mos ex por ta do-
res de mi né rio, so mos os ma i o res ex por ta do res de
café e so mos os ma i o res pro du to res de le i te na ci o nal.
Tudo isso para nós é a eco no mia na ci o nal. Se esta vai 
mal, a eco no mia do nos so Esta do vai mu i to mal. Essa
é a si tu a ção que es ta mos vi ven do. Esta mos pro cu-
ran do de to das as for mas in cen ti var e aju dar o Go ver-
no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, por que
pre ci sa mos – e o Bra sil in te i ro quer, es pe ra, tor ce, faz
for ça e aju da para isto – que dê cer to e vai dar cer to.
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E vol to à in ter ven ção que fiz ini ci al men te con -
tes tan do as in for ma ções da Li de ran ça da Opo si ção,
de que, das vi a gens do Pre si den te, das ações do Pre -
si den te, fa ze mos a in ter pre ta ção da for ma que que re-
mos. Como bons bra si le i ros, ve mos a vi a gem do Pre -
si den te como pro du ti va, im por tan te, para abrir no vos
ca mi nhos, para mos trar um Bra sil al ta ne i ro, um Bra sil
ca paz e que ago ra ne go cia olhan do seus par ce i ros de 
fren te – não aba i xa a ca be ça como fa zia no pas sa do.
O Bra sil, ago ra, con ver sa no mes mo ní vel; o Bra sil
quer ser mem bro do Con se lho Per ma nen te das Na -
ções Uni das. E vai ser. Para isso, pre ci sa do apo io das 
gran des po tên ci as e de ve rá ter, por que o Bra sil tem
que ser vis to, tem que ser in ter pre ta do, como uma
gran de Na ção.

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, por per mu ta com este Se na dor, do Par ti do dos
Tra ba lha do res, do Rio Gran de do Sul. S. Exª dis põe
de 20 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, gos ta ria, em pri -
me i ro lu gar, de cum pri men tar o Pre si den te Lula pela
san ção da Lei nº 10.699, de 9 de ju lho de 2003, que
tra ta do sa lá rio mí ni mo. E V. Exª, Se na do ra Ana Jú lia,
na opor tu ni da de tra ba lhou co nos co na ne go ci a ção e
na ar ti cu la ção. As no tí ci as que che ga vam e este Se -
na dor era de que o Pre si den te ve ta ria dois ar ti gos – e
V. Exª está a par dis so, por que con ver sa mos aqui –
para mim de fun da men tal im por tân cia para os tra ba-
lha do res apo sen ta dos: a uni fi ca ção da data base,
para o ano que vem, para o dia 1º de maio; e os ven ci-
men tos dos apo sen ta dos e pen si o nis tas, hoje pa gos
até o 18º dia, se rão pa gos, a par tir do ano que vem,
até o 5º dia, como dos ou tros tra ba lha do res. O Pre si-
den te não ve tou a pro pos ta e es sas duas con quis tas
es tão con sa gra das.

Re ce bo aqui um do cu men to da Co pab, bem
como da Fren te Par la men tar em De fe sa dos Apo sen-
ta dos e das Enti da des Pú bli cas, que elo gia o Pre si-
den te por ter man ti do o acor do fir ma do nes te ple ná rio.
Isso sig ni fi ca, sem som bra de dú vi da, um ga nho re le-
van te para apo sen ta dos e pen si o nis tas.

A data-base do sa lá rio mí ni mo, obra do ex-Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que, era o dia 1º de abril. A
dos apo sen ta dos era 1º de ju nho, para re ce be rem em
ju lho. Ago ra foi uni fi ca da a data-base do sa lá rio mí ni-
mo e dos be ne fí ci os aos apo sen ta dos na data his tó ri-
ca dos tra ba lha do res. Nós que vi e mos do mo vi men to
sin di cal sem pre de fen de mos essa po si ção.

Pe las in for ma ções que te mos re ce bi do, o 5º dia
será vi a bi li za do pelo pro ces so cada vez ma i or de au -
to ma ção, de com pu ta ção, en fim, para que, a par tir de
uma ci fra “x” de sa lá rio, o apo sen ta do não pre ci se
mais ir à fila do ban co. Isso o pró prio Go ver no, o Mi -
nis tro Ri car do Ber zo i ni está fa zen do, de for ma tal que
o di nhe i ro vá di re to para a con ta-cor ren te. O di nhe i ro
ca i rá na con ta-cor ren te do apo sen ta do ou do pen si o-
nis ta, que não terá mais de ir para a fila do ban co.

Faço esse des ta que por que en ten do sua im por-
tân cia. Eu mes mo ti nha le va do aos Mi nis tros essa
pro pos ta aos Mi nis tros há uns 3 ou 4 me ses. Esti ve
com os Mi nis tros da Pre vi dên cia e da Fa zen da, que
dis se ram que es tu da ri am a pro pos ta, mas não se
com pro me te ram. De po is, fe liz men te, na re la to ria, na
Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, fo ram
con sa gra das es sas duas pro pos tas, das qua is te nho
or gu lho de di zer que par ti ci pei di re ta men te para que
elas se tor nas sem re a li da de. E te nho or gu lho tam bém
de di zer que as su mi mos esse com pro mis so num con -
gres so bra si le i ro, re a li za do no ano pas sa do, em me a-
dos de ju nho, com a pre sen ça dos apo sen ta dos das
áre as pú bli ca e pri va da e do en tão can di da to Lula.
Mas ago ra é re a li da de.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Pa u lo Paim, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce do
o apar te à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Obri -
ga da, Se na dor Pa u lo Paim, pelo apar te. Eu que ria pa -
ra be ni zar V. Exª por fa lar des sas con quis tas para os
tra ba lha do res e di zer que a pre o cu pa ção, so bre a
qual con ver sa mos à épo ca, re fe ren te à ques tão da
data é exa ta men te por con ta do nos so sis te ma fi nan-
ce i ro e dos nos sos ban cos pú bli cos. Hoje a Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, por exem plo, que con cen tra mu i-
tos pa ga men tos, ne ces si ta ria de mais de 40 mil ser vi-
do res. Mas acre di to que nes te Go ver no esse pro ble-
ma seja cor ri gi do, pois a CEF pre ci sa fa zer con cur so.
Entre tan to, não é só isso. Na nos sa re gião, por exem -
plo, o apo sen ta do gos ta de ir ao ban co, mes mo que
seja para ir ao ca i xa ou às má qui nas. Essa é a re a li da-
de que te mos. Há ne ces si da de de se com pa ti bi li zar
esse pa ga men to que be ne fi cia o apo sen ta do com o
pa ga men to que os nos sos ban cos efe tu am, prin ci pal-
men te os ban cos pú bli cos (Ca i xa Eco nô mi ca e Ban co
do Bra sil), nos qua is es ses pa ga men tos se con cen-
tram, para que aten dam os apo sen ta dos a con ten to,
com me lhor qua li da de. Se hou ver con cen tra ção de
ven ci men to de con tas ape nas no quin to dia útil do
mês, tal vez o nos so sis te ma ban cá rio não com por te.
Pre ci sa mos de um tem po para fa zer ade qua ção à re -
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a li da de, dis cu tin do com os ban cos pú bli cos e com as
pró pri as en ti da des de apo sen ta dos a for ma como po -
de re mos en ca rar essa re a li da de tam bém na nos sa
re gião, onde gran de par te dos apo sen ta dos, por con -
ta do ní vel de es co la ri da de, ne ces si ta do au xí lio de
um fun ci o ná rio, mes mo nos ca i xas ele trô ni cos, para
re ti rar seu sa lá rio. Qu e ria re gis trar esse fato e pa ra be-
ni zá-lo pelo acor do; fe li ci to tam bém o Go ver no pela
sua ma nu ten ção.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na do-
ra Ana Jú lia, acre di to que o en ca mi nha men to que
está sen do fe i to pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia aju da
nes sa li nha, por que hoje todo tra ba lha dor da ini ci a ti va
pri va da re ce be até o quin to dia do mês, e são 25 mi -
lhões de pes so as. Eles não vão ao ban co exa ta men te
ao mes mo tem po, ou seja, no quin to dia útil do mês,
por que o di nhe i ro é de po si ta do nas con tas cor ren tes.
Essa é uma si na li za ção do pró prio Go ver no – quan do
a idéia é mi nha até gos to de di zer –, que anun cia que
de po si ta rá na con ta cor ren te; en tão tal vez não acon -
te ça o pro ble ma com o qual V. Exª de mons trou pre o-
cu pa ção.

Sr. Pre si den te, de se jo tam bém cum pri men tar o
Pre si den te da Câ ma ra, De pu ta do João Pa u lo, pela po -
si ção fir me que ado ta ao co la bo rar para que se en con-
tre uma sa í da ne go ci a da para a Re for ma da Pre vi dên-
cia. O De pu ta do João Pa u lo tem de mons tra do enor me
dis po si ção em cons tru ir esse gran de en ten di men to
para que pos sa mos vo tar essa re for ma numa ló gi ca
que não tra ga pre ju í zos para os ser vi do res pú bli cos.
Nes se sen ti do, S. Exª já fez uma sé rie de re u niões com
as en ti da des dos ser vi do res, o Go ver no e o Pre si den te
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa.
Ama nhã, S. Exª re ú ne-se com cin co Go ver na do res.
Acho bom que se re ú na tam bém com os Go ver na do res,
mas re a fir mo mi nha po si ção: quem vai de li be rar so bre a 
Re for ma da Pre vi dên cia não são S. Exªs, mas a Câ ma-
ra e o Se na do. Com pe te so men te ao Le gis la ti vo de li be-
rar so bre a re da ção fi nal em pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção, mas é im por tan te que se ou çam to dos
aque les que que rem co la bo rar para esse gran de acor -
do so bre a PEC da Pre vi dên cia.

Sr. Pre si den te, na mes ma li nha, que ro di zer que
es tou es pe ran ço so com a vo ta ção que acon te ceu na
Câ ma ra dos De pu ta dos e que ago ra vem ao Se na do.
Tive a ale gria de re me ter um re que ri men to ao De pu-
ta do João Pa u lo, so li ci tan do que co lo cas se em vo ta-
ção um pro je to que fala do acor do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú-
bli ca Argen ti na para a cons tru ção e ope ra ção de no -
vas tra ves si as ro do viá ri as so bre o rio Uru guai.

O acor do foi ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em 15
de de zem bro de 2000; foi re fe ren da do pela Câ ma ra,
fe liz men te, em 2003, e ago ra vem ao Se na do. Ele se
in se re nas po lí ti cas dos dois pa í ses no que toca ao
de se jo his tó ri co de seus ha bi tan tes de fron te i ra, bus -
can do a in te gra ção e o apro fun da men to do re la ci o na-
men to in ter na ci o nal bi la te ral.

A sua im plan ta ção cres ce par ti cu lar men te de
im por tân cia quan do ana li sa da sob a óti ca do for ta le-
ci men to do Mer co sul, tão de ba ti do hoje na ses são do
Se na do Fe de ral, e, con se qüen te men te, da sua con tri-
bu i ção para a re to ma da do cres ci men to das eco no mi-
as do Bra sil e da Argen ti na, in dis pen sá vel para a cri a-
ção de em pre gos tão ne ces sá ri os nos dois pa í ses.

Para nós, ga ú chos, o acor do tem um sig ni fi ca do
ain da mais am plo, pois as tra ves si as ro do viá ri as nele
pre vis tas se cons ti tu em exa ta men te em três pon tes
so bre o rio Uru guai, li gan do as ci da des de Ita qui e
Alve ar, de Por to Mauá e Alba Pos se e de Por to Xa vi er
e San Ja vi er, na fron te i ra oes te do Rio Gran de do Sul.

Essas no vas li ga ções, além de for ta le ce rem o
co mér cio bi la te ral en tre o Bra sil e a Argen ti na, re a fir-
mam a pri o ri da de que da mos ao Mer co sul e tam bém
à in te gra ção eco nô mi ca do Bra sil com seus vi zi nhos
do con ti nen te. Sem dú vi da, Se na dor Mão San ta, vão
tam bém con tri bu ir para o apro fun da men to ain da ma i-
or do in ter-re la ci o na men to dos bra si le i ros e ar gen ti-
nos que vi vem na fron te i ra.

Com os com ple xos ro do viá ri os a se rem cons tru-
í dos por es sas fu tu ras li ga ções en tre o Bra sil e a
Argen ti na se rão cri a das inú me ras opor tu ni da des de
em pre go, com cer te za ab so lu ta, pela in te gra ção eco -
nô mi ca que ha ve rá, com ro tas al ter na ti vas de co mér-
cio que fa vo re ce rão im por ta do res e ex por ta do res lo -
ca li za dos em di fe ren tes pon tos do ter ri tó rio de cada
um dos pa í ses.

Para exe cu ção do acor do, seu tex to já pre vê a
cri a ção de uma Co mis são Bi na ci o nal para as no vas
pon tes tam bém so bre o rio Uru guai, in te gra da pe los
or ga nis mos na ci o na is do Bra sil, da Argen ti na e do
Uru guai.

Por tan to, di an te da sua im por tân cia para as re -
la ções bi la te ra is – prin ci pal men te en tre Bra sil e
Argen ti na –, da sua con tri bu i ção para to ma da do
cres ci men to das eco no mi as des ses pa í ses e o for ta-
le ci men to do nos so tão fa la do Mer co sul, te nho cer te-
za de que quan do esse acor do che gar ao Se na do
será ra pi da men te vo ta do, para ser san ci o na do pelo
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Sr. Pre si den te, ain da gos ta ria de cum pri men tar
a Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al do Se na do Fe -
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de ral pelo tra ba lho pres ta do por meio do Ser vi ço
0800 – A Voz do Ci da dão. Esse ser vi ço de con sul ta
pu bli cou e me en tre gou em mãos uma pes qui sa que
de mons tra...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Pa u lo
Paim, eu gos ta ria de par ti ci par do seu pro nun ci a men to.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Con ce-
de rei a pa la vra a V. Exª em se gui da, após fe char esse
ra ci o cí nio.

Essa pes qui sa que ora me che ga em mãos de -
mons tra que 76% da po pu la ção bra si le i ra con si de ram
“ina de qua da” a le gis la ção vi gen te no País quan to ao
ido so. Con se qüen te men te – e nes te pon to con ce do o
apar te a V. Exª , isso de mons tra que es ta mos cer tos
quan do tra ba lha mos to dos, De pu ta dos e Se na do res,
pelo Esta tu to do Ido so. E o pro je to de mi nha au to ria
na Câ ma ra deve ser vo ta do ain da nes te mês, vin do
en tão ao Se na do, onde será fun di do com o que aqui
se en con tra.

Se na dor Mão San ta, ouço V. Exª.
O Sr. Mão San ta (PMDB  PI) – Se na dor Pa u lo

Paim, que ro me con gra tu lar com as con quis tas de V.
Exª, que con se guiu avan çar quan to ao sa lá rio mí ni-
mo, quan to aos apo sen ta dos e quan to à an te ci pa ção
de pa ga men to, em bo ra lem bran do que V. Exª deve
con ti nu ar com aque la ban de i ra...

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT  RS) – Com cer -
te za, Se na dor Mão San ta, V. Exª se re fe re aos
US$100 dó la res. Esta mos pro gra man do para o pró xi-
mo ano.

O Sr. Mão San ta (PMDB  PI) – E eu que ro ser o
seu Ci re neu, car re gan do essa cruz pela ob ten ção
das con quis tas do tra ba lha dor. Mas eu gos ta ria de di -
zer – e Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas  que es ta-
va me di tan do so bre o li vro do fi ló so fo ára be Gi bran
Kha lil Gi bran. Um dos pen sa men tos dele tem mu i to
que ver com a fi lo so fia de V. Exª nes te Se na do, no Rio
Gran de do Sul e no Bra sil: “Anti ga men te, os bem-do -
ta dos or gu lha vam-se de ser vir aos prín ci pes. Hoje, re -
cla mam a hon ra de ser vir aos po bres”. Isso é o que V.
Exª tem fe i to, de fen den do o tra ba lha dor, o ido so, os
mais ne ces si ta dos e os mais so fri dos do nos so País.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT  RS) – Obri ga do,
Se na dor Mão San ta. Qu e ro con clu ir este meu pro-
nun ci a men to, di zen do tam bém que, na pes qui sa fe i ta
pelo Se na do via A Voz do Ci da dão, 73% dos en tre-
vis ta dos de nun ci a ram maus tra tos so fri dos pelo ido so
na fa mí lia. Tais en tre vis tas com pro vam isso, prin ci pal-
men te quan do o en tre vis ta do não quer de nun ci ar o
fato es pe cí fi co.

Então, essa ini ci a ti va da nos sa Se cre ta ria de
Co mu ni ca ção So ci al, Sr. Pre si den te, for ta le ce a po si-
ção das duas Ca sas, que es tão a tra ba lhar para a
apro va ção, o mais rá pi do pos sí vel, do Esta tu to do
Ido so, que be ne fi ci a rá cer ca de 30 mi lhões de pes so-
as nes ta dé ca da.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. E agra de-
ço pela opor tu ni da de de ter usa do a tri bu na, prin ci pal-
men te ao Pre si den te em exer cí cio an tes que V. Exª
as su mis se, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que
ce deu seu tem po para que eu pu des se re gis trar, na
ver da de, três pro nun ci a men tos.

Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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. Le o nel Pa-
van.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – O pró xi mo
a usar da pa la vra, em per mu ta com o Se na dor Pa u lo
Paim, é o nos so Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, meus
ca ros te les pec ta do res da TV Se na do, meus que ri dos
to can ti nen ses, ve nho a esta tri bu na tra zer um pou co
da mi nha pre o cu pa ção com re la ção aos epi só di os
que, des de a se ma na pas sa da, vêm to man do con ta
das prin ci pa is pá gi nas da im pren sa na ci o nal, com re -
la ção às re for mas  aos pos sí ve is re cu os, a ce der a
pres sões cor po ra ti vas, re cu ar do re cuo, con vo car os
Go ver na do res , e, fi nal men te, di zer que o Con gres so
é quem vai de ci dir esse as sun to.

Ora, Sr. Pre si den te, to dos nós que es ta mos aqui 
sa be mos que a ques tão não será re sol vi da ape nas
por nós, Par la men ta res, pri me i ro pela Câ ma ra dos
De pu ta dos e de po is pelo nos so Se na do. É uma ques -
tão que en vol ve to dos os bra si le i ros, to dos os seg-
men tos e Po de res. Tra ta-se de um pac to, de uma am -
pla ne go ci a ção que se dá em tor no da ne ces si da de
de ter mos não digo nem uma re for ma da Pre vi dên cia,
mas uma nova Pre vi dên cia, o que já abor dei des de o
pri me i ro mo men to.

Ain da que la men tan do as pos sí ve is per das de
di re i tos ad qui ri dos, cre io que é im por tan te vo tar mos
as re for mas. E con si de ro es pe ta cu lar o re cur so uti li-
za do pelo Go ver no Fe de ral na que le pri me i ro mo men-
to: con tra tou a ma ra vi lho sa, ex tra or di ná ria e com pe-
ten te atriz De ni se Fra ga, que fa zia um qua dro no Fan-
tás ti co se ma nal men te – Re tra tos da Vida –, em que
re tra ta va as si tu a ções nor ma is do bra si le i ro. Expli can-
do as re for mas para a po pu la ção bra si le i ra, De ni se
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Fra ga di zia na que la pro pa gan da: “Expli que-me isso”.
De po is, per gun ta va: “Bom, quer di zer en tão que
aque les be ne fí ci os, aque las apo sen ta do ri as de R$30
mil e R$40 mil tam bém vão aca bar?!” “É isso!” “Isso é
bom! Estou gos tan do dis so!” Por úl ti mo, in da ga va: “E
aque las pes so as que não têm nome, que nin guém
co nhe ce, que nin guém sabe quem é, todo o mun do
terá di re i to a uma apo sen ta do ria no fu tu ro, se hou ver
essa mu dan ça?!” “Ah, es tou gos tan do!” Então, é im -
por tan te re lem brar aque les pri me i ros mo men tos em
que fo ram anun ci a das as re for mas.

No meu en ten di men to, Sr. Pre si den te, esta é a
hora. Enten do per fe i ta men te o pa pel dos ma gis tra-
dos, do Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, fi gu-
ra das mais res pe i ta das da nos sa his tó ria. To dos de-
vem fa lar em nome dos seus seg men tos. Mas sa li en to
ao Pre si den te da Re pú bli ca, con du tor dos des ti nos
da Na ção, prin ci pal men te aos Par ti dos da base ali a-
da, que con tam com a par ti ci pa ção cons tru ti va da
Opo si ção, que te mos que atin gir um re sul ta do.

Veja, Sr. Pre si den te, que in te res san te! Na se-
ma na pas sa da, o Cor re io Bra zi li en se es tam pou,
com to das as le tras, “Re for mas: sem con ces sões
para os Esta dos”, fa zen do alu são à re for ma tri bu tá ria:
“Em re u nião com Lí de res da Base ali a da, Mi nis tro da
Fa zen da diz que Go ver no não deve ace i tar a des vin-
cu la ção das re ce i tas es ta du a is. Pa loc ci tam bém des -
car ta a di vi são da ar re ca da ção da Cide e da CPMF
com os Esta dos”.

Sr. Pre si den te, uma das co i sas mais jus tas fe i-
tas nes te País, no foro ade qua do, ou seja, na Assem -
bléia Na ci o nal Cons ti tu in te de 1988  ano em que o
Esta do do To can tins nas ceu, por tan to com ple ta re-
mos 15 anos des de aque le es pe tá cu lo de de mo cra cia
–, foi a cri a ção do sis te ma de FPM e FPE. Aque le cál -
cu lo foi uma en ge nho sa for mu la ção pela qual as re-
giões mais po bres, os me no res Mu ni cí pi os pas sa ram
a re ce ber um per cen tu al me lhor. Se com pu tar mos o
que é o Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os para a
ci da de de São Pa u lo, cons ta ta re mos que não é nada,
pois São Pa u lo ar re ca da bi lhões em IPTU, IPVA,
ICMS, ISS. Con tu do, se to mar mos como exem plo a
nos sa pe que na Ta gua tin ga do Esta do do To can tins, a
nos sa pe que na Espe ran ti na, no Bico do Pa pa ga io,
Ara gua ce ma, às mar gens do rio Ara gua ia, ve ri fi ca re-
mos que es sas ci da des não têm pra ti ca men te nada
de ICMS. Elas não têm re ce i tas de or dem ne nhu ma.
Os pre fe i tos vi vem do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu -
ni cí pi os.

Pois bem, na hora em que o Go ver no Fe de ral
cria novo im pos to ou quan do trans for ma a CPMF em
im pos to per ma nen te, ou tam bém quan do cria a Cide

e ali ja ou pre ten de ali jar Esta dos e Mu ni cí pi os, em pri -
me i ro lu gar, ele está pre ju di can do o pró prio bolo do
IPI e do Impos to de Ren da com a cri a ção do novo im -
pos to. Essa me di da re duz o bolo des ses ou tros im-
pos tos. Re du zin do o bolo des ses im pos tos, é ló gi co
que os Mu ni cí pi os e os Esta dos pas sam a re ce ber
me nos. E aí o Go ver no pre ten de trans for mar a CPMF
em im pos to per ma nen te e a pró pria Cide, des car tan-
do a par ti ci pa ção dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. Isso
é mu i to ruim, Sr. Pre si den te. Esta Casa tem o de ver
de re pre sen tar os Esta dos. Gos ta ria de ver uma po si-
ção mais fir me do Se na do Fe de ral em de fe sa dos
Esta dos bra si le i ros!

Ago ra, ve jam o des ti no! Na se ma na pas sa da, o
Go ver no Fe de ral anun ci ou que não ha ve ria con ces-
sões para os Esta dos com re la ção à CPMF e à Cide.
Já nes ta se ma na, ao ver a cri se do re cuo e da pos si bi-
li da de de mu dan ças no cer ne da re for ma Pre vi den-
ciá ria, o Pre si den te da Re pú bli ca diz: “Não fa rei nada
sem os Go ver na do res” Ou seja, os nos sos Go ver na-
do res são aque les ti pos de só ci os que es tão sen do
cha ma dos a con tri bu ir, a par ti ci par, a opi nar, a car re-
gar o peso pe sa do na hora em que se fala em pre ju í-
zo, em di fi cul da des e em es ta bi li da de po lí ti ca para
apro var as re for mas. Entre tan to, quan do da dis cus-
são da re for ma tri bu tá ria, da CPMF e da Cide, os
Esta dos es tão de fi ni ti va men te de fora.

Sr. Pre si den te, essa é uma po si ção con fli tan te,
no meu en ten di men to. Digo isso por que sou do PSDB 
e sou o co or de na dor da mi nha Ban ca da para efe i tos
das re for mas. No meu Esta do, so mos oito De pu ta dos
Fe de ra is e três Se na do res. Por tan to, so mos a to ta li-
da de dos re pre sen tan tes.

O Go ver na dor Mar ce lo Mi ran da, de 40 anos de
ida de, veio para o PSDB na con tra mão de ir para um
Par ti do da base ali a da, a fim de ser um pos sí vel be ne-
fi ciá rio. Ou seja, S. Exª to mou uma po si ção co e ren te.
Na pri me i ra con ver sa que tive com o Go ver na dor, fi -
quei mu i to fe liz com suas pa la vras, pois co in ci di ram
com o meu pon to de vis ta. S. Exª dis se: “Está na hora
de dar mos uma con tri bu i ção”. O Pre si den te Lula con -
vo cou os Go ver na do res para mais de três re u niões.
Dis se-me o Go ver na dor: “Par ti ci pei de to das. E que ro,
Se na dor Edu ar do, pe dir a V. Exª, na con di ção de co -
or de na dor dos nos sos Par la men ta res, que vo te mos a
fa vor da re for ma”.

Vim a esta tri bu na por mais de uma vez. Numa
de ter mi na da opor tu ni da de, re ce bi um apar te do Se-
na dor Pe dro Si mon. O que eu es ta va tra zen do, nas
mi nhas mãos, não eram có pi as dos dis cur sos do Pre -
si den te Lula, dos en tão De pu ta dos Alo i zio Mer ca dan-
te e José Dir ceu e de tan tos De pu ta dos do PT. Se for -
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mos ve ri fi car es ses dis cur sos e com pa rar com a re a li-
da de, se ria, a meu ver, um exer cí cio inó cuo. Assim
ocor reu com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so, que uma vez pe diu à so ci e da de que de i xas se o
que ti nha es cri to como so ció lo go nos li vros e en ten-
des se que ser Pre si den te da Re pú bli ca é um pou co
mais, um pou co ma i or, é ta re fa bem ma i or que es cre-
ver um li vro e co lo car ali as suas idéi as.

Com pre en di aqui lo; com pre en do a ne ces si da de
de mu dan ça e en ten do a di fi cul da de de pes so as que
le va ram uma vida in te i ra na luta de mo crá ti ca, na
cons tru ção de um Par ti do. Vejo os con fli tos in ter nos e
dis cor do par ti cu lar men te da ex pul são dos Par la men-
ta res. Pen so que de ve ría mos de i xar a ques tão evo lu ir
e li be rar. Acre di to que as cri ses se ri am me no res. Mas
tra ta-se de uma ques tão in ter na do PT.

É nos sa obri ga ção, na con di ção de Se na do res,
não ado tar dois pe sos e duas me di das. E, se o Pre si-
den te atri bui aos Go ver na do res uma ân co ra para as
suas re for mas na ques tão da Pre vi dên cia, que não
de i xe de fa zer o mes mo com os pró pri os Go ver na do-
res quan do a ques tão for re for ma tri bu tá ria.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -

na dor Si que i ra Cam pos, ma ni fes to a mi nha ad mi ra-
ção por V. Exª pelo pro nun ci a men to que está fa zen do,
um pro nun ci a men to de bom sen so, de quem re al-
men te quer en con trar uma so lu ção para o País. É cla -
ro que V. Exª tem vi sões um pou co par ti cu la res, que
são par ti dá ri as e na tu ra is de quem mi li ta na vida po lí-
ti ca. Mas V. Exª diz mu i to bem que é di fí cil cons ti tu ir
es sas re for mas por pre ci sa rem da for ma ção de gran -
des con sen sos na ci o na is, seja a re for ma da Pre vi-
dên cia ou a tri bu tá ria. Os res pec ti vos con sen sos só
po dem ser efe ti va men te cons tru í dos no Con gres so
Na ci o nal, ins tân cia pró pria para fazê-lo.E o Pre si den-
te da Re pú bli ca, quan do trou xe os pro je tos ao Con -
gres so, foi ab so lu ta men te cla ro ao di zer que o res-
pon sá vel pela so lu ção fi nal é o Con gres so, que con -
gre ga exa ta men te os in te res ses, as opi niões, as his -
tó ri as de to dos aque les que re pre sen tam par ce las da
po pu la ção bra si le i ra. Por tan to, é mu i to jus to – tam-
bém con cor do com V. Exª – que o Pre si den te do Su -
pre mo Tri bu nal Fe de ral ma ni fes te o seu in te res se,
além de ser com pre en sí vel que, pelo no ti ciá rio da im -
pren sa, a po pu la ção fi que com a im pres são de ha ver
um va i vém nas po si ções do Go ver no, por que essa é a
di nâ mi ca do Par la men to. Nós, Par la men ta res, co nhe-
ce mos essa di nâ mi ca e sa be mos que há um va i vém
por que a for ma ção do con sen so o exi ge. Não exis te
um ca mi nho cer to e reto que che gue ao fi nal. O Pre si-
den te da Re pú bli ca deve par ti ci par do pro ces so, po -

rém, in di re ta men te, por meio de seus Lí de res. Se o
Pre si den te Lula as su miu um com pro mis so com os
Go ver na do res, Sua Exce lên cia deve res pe i tar as po -
si ções as su mi das, o que não quer di zer que se jam as
der ra de i ras. O Con gres so é so be ra no para dar a pa la-
vra fi nal. Con cor do com V. Exª que deve ha ver cer ta
com pa ti bi li za ção en tre as po si ções do Pre si den te, no
que res pe i ta aos Go ver na do res, na re for ma da Pre vi-
dên cia e na re for ma tri bu tá ria. V. Exª en con tra rá em
mim um de fen sor, no que se re fe re à re for ma tri bu tá-
ria, de um cer to grau de re dis tri bu i ção para os Esta -
dos. Sei que os Esta dos es tão em po si ção las ti má vel,
mais gra ve do que a dos Mu ni cí pi os, em bo ra haja Mu -
ni cí pi os re al men te mu i to po bres nes te País. Mas al -
guns Esta dos, até mes mo im por tan tes, es tão em si tu-
a ção de in sol vên cia, e é pre ci so en fren tá-la. Qu an to à 
Cide, per ce bo que já há dis po si ção de re dis tri bu i ção.
E de ve mos apo i ar esse en ca mi nha men to. São ob je ti-
vos da re for ma tri bu tá ria: re du zir as con tri bu i ções que 
não im por tam re pas se para Esta dos e Mu ni cí pi os,
au men tar o Impos to de Ren da da Pes soa Fí si ca com
no vas alí quo tas, re ce i ta que será re dis tri bu í da aos
Esta dos, e tor nar o sis te ma mais jus to, vis to que es -
sas con tri bu i ções são im pos tos in di re tos pa gos por
toda a po pu la ção en quan to o Impos to de Ren da é um
im pos to di re to. Enfim, faz-se jus ti ça, me lho ra-se a si -
tu a ção do Esta do e pode-se ain da aten der ou tras re i-
vin di ca ções dos Esta dos, pois é pre ci so sen si bi li da de
para isso. Cum pri men to V. Exª pela sa be do ria de-
mons tra da e pelo tom do dis cur so, que é cons tru ti vo.
Era o que que ria di zer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, agra de ço a V.
Exª pelo apar te. V. Exª é um dos mais ex pe ri en tes e
res pe i ta dos Par la men ta res des ta Casa, re pre sen tan-
te do im por tan te Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Ocu po sem pre esta tri bu na man ten do uma li nha
re i vin di can te. O meu Esta do é jo vem, e te mos toda
uma em pol ga ção, um pro je to, uma fi lo so fia di fe ren te.

Enten do que ain da es ta mos co me ten do um erro 
gra ve nes te País: dois ter ços da nos sa po pu la ção
ocu pam um ter ço do nos so ter ri tó rio, como se fos sem
mo ra do res de uma gran de casa aper ta dos em quar -
tos que não são pe que nos, que eu po de ria di zer até
que são be los como o seu Rio de Ja ne i ro. No en tan to,
quan do vejo a ocu pa ção da Ro ci nha, aque las fa ve las,
fico ima gi nan do se es ses bra si le i ros não es ta ri am
me lhor se lhes fos sem ofe re ci dos pro je tos na ci o na is
em re giões no vas, em no vas áre as, a exem plo do que
foi fe i to no New Deal, com o Go ver no in ves tin do em
no vas re giões. Po de ría mos ter Ter ri tó ri os no vos,
Esta dos no vos, por que, com a Lei de Res pon sa bi li da-
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de Fis cal, nin guém vai cri ar Esta do de for ma ir res pon-
sá vel, com ex ces so de gas tos ou sem pa râ me tros. Te -
mos pa râ me tros de fi ni dos. O To can tins é um belo
exem plo dis so.

Será essa, sim, a mi nha po si ção, sem pre cons -
tru ti va. Obter um con sen so para apro var es sas re for-
mas será um gran de tes te para o atu al Go ver no – o
Go ver no an te ri or aca bou não ten do êxi to nes se sen ti-
do. Tam bém não vou en trar na dis cus são de que
aque le Go ver no não con se guiu por que não o de i xa-
ram. Isso não in te res sa mais, faz par te de um pas sa-
do. Os li vros es cri tos por Fer nan do Hen ri que Car do-
so; os dis cur sos pro fe ri dos por Lula, José Dir ceu e
José Ge no í no, en tre ou tros; a não apro va ção das re -
for mas no Go ver no pas sa do; tudo isso faz par te do
pas sa do, e te mos de cons tru ir esse di fí cil con sen so.
Para tan to, é pre ci so ha ver mu i to ama du re ci men to.

Vejo mu i tos Par la men ta res irem à tri bu na e,
lem bran do seus ele i to res, to mam a fá cil po si ção de
di zer que não vo tam con tra de ter mi na dos as sun tos.

Te nho ele i to res im por tan tes na ca pi tal, mu i tos
fun ci o ná ri os pú bli cos, que, cer ta men te, não me per -
do a ri am se eu cum pris se o que pro me ti des ta tri bu na:
vo tar as re for mas como vi e ram. Sei que essa mi nha
ati tu de im pli ca per das para o fun ci o na lis mo pú bli co,
mas pen so nos mi lha res de bra si le i ros que não têm
con ta-cor ren te, não têm ho le ri te, não têm ne nhum
tipo de be ne fí cio, não se apo sen tam, não vi vem, não
co mem e mor rem aban do na dos, como diz Fran cis co
Bu ar que de Ho lan da em uma de suas be las can ções:
“Vai pas sar, seus fi lhos per di dos como ce gos pelo
con ti nen te, in di gen tes; en quan to isso, er gue mos es -
tra nhas ca te dra is”. Pen so no di re i to ad qui ri do, lí qui do
e cer to, mas sei que os que não ad qui ri ram di re i to ne -
nhum são ma i o ria.

Qu an do pen so no res pe i ta do ma gis tra do, que
mu i tas ve zes ar ris cou a vida por agir de for ma jus ta e
cor re ta, cor reu toda a sor te de ris co, por tan tos anos,
que, ao se apo sen tar, re ce be rá R$35 mil, e lem bro do
ho mem que trou xe seus fi lhos do Nor des te para São
Pa u lo, na car ro ce ria de um ca mi nhão, que nada con se-
guiu, mas teve seus fi lhos per di dos na pe ri fe ria ou mor -
tos — al guns pelo uso do cra que, ou tros es tão na Fe-
bem e ou tros nem se sabe onde es tão. Entre os dois,
pre fi ro pen sar que os ma gis tra dos que vi rão para o novo 
Ju di ciá rio fi ca rão sa tis fe i tos com uma apo sen ta do ria
pro por ci o nal à sua con tri bu i ção. Assim, ha ve rá re gras
igua is, uma Pre vi dên cia uni ver sal – como a anun ci a da
pelo Pre si den te Lula em sua pro pos ta ini ci al –, sem pri -
vi lé gi os. Se co me çar mos a ce der, não ha ve rá a cons tru-
ção do con sen so, já tão di fí cil.

Não vou ocu par a tri bu na para des per di çar um
tem po va li o so, que não é de opo si ção, mas de uma
voz que está aqui, uma voz do To can tins, de um Se -
na dor da Re pú bli ca do Bra sil, para cri ti car pos sí ve is
re cu os ou avan ços.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar-
do Si que i ra Cam pos, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Já con ce de rei um apar te a V. Exª, Se na dor.

Qu e ro di zer ape nas que o Pre si den te deve ser
fir me e per se ve rar nas re for mas como fo ram apre sen-
ta das. Acre di to que exis ta uma pe que na mar gem, tal -
vez, numa re gra de tran si ção, en tre os que já es tão no 
fi nal das suas ati vi da des, para que pos sam ser pre -
ser va dos es ses di re i tos, mas nun ca para os no vos;
se não não es ta ría mos re for man do nada, es ta ría mos
ape nas pre ser van do pri vi lé gi os de ca te go ri as.

Tam bém que ro di zer que sem fa zer con ces sões
aos Esta dos, sem lem brar dos Mu ni cí pi os, sem usar a 
re gra do FPM para que par te da Cide e do CPMF seja
re pas sa da aos Esta dos, o Pre si den te es ta ria co me-
ten do uma gran de in jus ti ça com os Go ver na do res.

Con cor do com V.Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, quan do diz que o Con gres so é que irá de ci dir. Nós
que ire mos dar a pa la vra fi nal quan to às re for mas,
mas de ve mos ao nos so povo e aos nos sos Go ver na-
do res um en ten di men to. Aqui re a li za re mos a di fí cil ta -
re fa de bus car o con sen so, que nun ca será o de se ja-
do, mas o me lhor pos sí vel. E o me lhor pos sí vel nun ca
con ten ta a to dos, mas sim me lhor con tem pla a to dos!

Ouço V. Exª, Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar do

Si que i ra Cam pos, en ten do que o tem po de V. Exª está
no ver me lho, mas va mos trans for mar esse ver me lho no
ver de da es pe ran ça dos que so frem nes te Bra sil, com a
aqui es cên cia e a bon da de do nos so Pre si den te em
exer cí cio, Se na dor Le o nel Pa van. Não po de ria de i xar de 
par ti ci par, por que V. Exª re pre sen ta mu i to, re pre sen ta a
Lei de Deus, que diz: “A ár vo re boa dá bons fru tos.” E
uma das me lho res ár vo res da po lí ti ca bra si le i ra foi o se -
nhor seu pai. Entre mu i tos e mu i tos exem plos, cri ou
uma ci da de, que, na his tó ria do mun do, é li ber da de, é a
fuga dos es cra vos nos cam pos das ter ras para ter ri tó ri-
os de igual da de. O seu pai teve essa mis são, mas V. Exª 
tem uma mu i to ma i or. O gran de pro ble ma do Bra sil está
na in jus ti ça e nes se des ca la bro. Não te mos nada a co -
me mo rar com o sa lá rio mí ni mo que foi apro va do! Em
qual quer so ci e da de que se pre za – e hoje te mos a glo -
ba li za ção – o sa lá rio ma i or é dez ve zes o va lor do me -
nor. No Bra sil, o sa lá rio mí ni mo é R$240,00 (du zen tos e
qua ren ta re a is). A nos sa ma te má ti ca é como a do Pa-
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loc ci, é de mé di co. Não há mis té ri os. Du zen tos e qua-
ren ta ve zes dez: dois mil e qua tro cen tos. Ve zes vin te:
qua tro mil e oi to cen tos. Ve zes trin ta: sete mil e se is cen-
tos. No Bra sil, há sa lá ri os cem ve zes ma i or que o sa lá rio
mí ni mo, o que é uma ver go nha, uma nó doa. Por tan to, V. 
Exª tem que en trar nes sa luta e ser vi to ri o so. Pro mo ver
a jus ti ça sa la ri al, cor tar be ne fí ci os. Eu cor tei no Pi a uí,
uti li zei o re du tor. Pa guei caro, mas es tou fe liz com a for -
ça do povo. Isso é pos sí vel. Ver go nha é re ce ber cem ve -
zes mais e ain da quer pri vi lé gi os. E ver go nha ma i or, Se -
na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, são os tais sa lá ri os
inup tos, em vi gor no Po der Ju di ciá rio. Fi lhas de fun ci o-
ná ri os do Po der Ju di ciá rio que não se ca sa ram re ce-
bem um sa lá rio igual ao do pai. Tra ta-se de um con vi te a 
nun ca se ca sar a fim de man ter o sa lá rio. E os mi li ta res
co pi a ram a idéia. Pa dre Antô nio Vi e i ra dis se que um
bem ar ras ta ou tro bem. Mas, no caso, um mal ar ras tou
ou tro mal. O sa lá rio para fi lhas inup tas é um des res pe i to
e um pe ca do. Re pi to a V. Exª, que le van tou a ban de i ra,
que so mos li vres. Esta Casa pos sui 180 anos de tra di-
ção e de li ber da de. E é o ins tru men to que re gu la as nor -
mas do País. Assim sen do, que te nha mos co ra gem de
aca bar com essa de si gual da de a fim de jus ti fi car 180
anos de Se na do – José Bo ni fá cio, Jo a quim Na bu co, Rui 
Bar bo sa, Jus ce li no, seu pai e ou tros –, e pos sa mos vi -
ver o que diz o fi ló so fo Gi bran Kha lil Gi bran: “Anti ga-
men te, os bem-do ta dos or gu lha vam-se de ser vir aos
prín ci pes, aos po de ro sos; hoje, re cla mam a hon ra de
ser vi rem aos po bres”. É nis so que que re mos acom pa-
nhar V.Exª.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Mão
San ta, sem pre tão ge ne ro so, tão cri a ti vo. É sem pre
uma ale gria para os Se na do res e, cer ta men te, para
os te les pec ta do res da TV Se na do, quan do o vêem na
tri bu na ou nos seus apar tes.

Sr. Pre si den te, eu, que te nho a obri ga ção de ser
tão ze lo so com o tem po, vou ter mi nar, pe din do ape -
nas para re gis trar uma pró-me mó ria de uma car ta do
Go ver na dor João Alves, do Esta do de Ser gi pe, em
que S. Exª faz al gu mas pon de ra ções ao Mi nis tro José
Dir ceu, ao Mi nis tro Pa loc ci e tam bém ao Pre si den te
Lula, so bre qual se ria a me lhor ma ne i ra de in se rir os
Esta dos den tro des sa pos sí vel dis tri bu i ção da CPMF,
se for trans for ma da em im pos to per ma nen te, ou mes -
mo da Cide. S. Exª dá aqui al gu mas li nhas que as se-
me lham ao que fa ze mos hoje com o FPM e o FPE.

Eram es sas as pa la vras que eu que ria de i xar re -
gis tra das nes ta tri bu na, nes ta tar de.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

Pró Me mó ria Entre gue ao Mi nis tro José Dir ceu

CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA PROPOSTA
PARA A PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA CPMF

DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

1) Con for me o ple i to dos qo ver na do res a alí quo-
ta da CPMF, que de i xa ria de ser pro vi só rio para se
trans for mar em per ma nen te se ria de 0,38%, sen do
que os es ta dos fi ca ram com 0,08% e os mu ni cí pi os
com 0,02%. Admi tin do-se a ar re ca da ção to tal des te
ano to ta li zan do R$24 bi, aos es ta dos se ri am des ti na-
dos R$5,05 bi e aos mu ni cí pi os R$1,26 bi.

II) Para efe i to de cál cu lo foi es co lhi do Ser gi pe
como pro tó ti po de um es ta do po bre do País. Fo ram
ana li sa das duas hi pó te ses, a pri me i ra com a dis tri bu i-
ção das re ce i tas em fun ção do mon tan te da mo vi men-
ta ção fi nan ce i ra em cada es ta do; a se gun da dis tri bu í da
em fun ção dos cri té ri os es ta be le ci dos para o FPE.

a) Pri me i ra hi pó te se
Cons ta ta-se aqui um pri vi lé gio es ma ga dor a fa -

vor dos es ta dos mais ri cos, já que ne les ocor re a ma -
ci ça mo vi men ta ção fi nan ce i ra. Nes se caso a re ce i ta
para Ser gi pe se ria de ape nas R$3,6 mi lhões.

b) Se gun da hi pó te se
Por esse cri té rio ha ve ria um be ne fí cio ex pres si-

vo para os es ta dos mais po bres do País. No caso de
Ser gi pe, por exem plo, se ri am des ti na dos R$210 mi -
lhões.

c) Nota-se que, guar da das as de vi das pro por-
ções, to dos os es ta dos po bres se ri am be ne fi ci a dos,
ou seja, se ria um con tri bu to va li o so da re for ma tri bu-
tá ria do Pre si den te Lula para mi no rar a gra ve ques tão
das de si gual da des re gi o na is do Bra sil, sa bi a men te a
ma i or do mun do Se ria cer ta men te um ga nho po lí ti co
ex pres si vo do Pre si den te.

III) Cabe as si na lar-se que a dis tri bu i ção dos be -
ne fí ci os para os mu ni cí pi os em Fun ção da FPM, por
igual be ne fi ciá ria so bre ma ne i ra os mu ni cí pi os mais
po bres.

IV) Di fe ren te men te da ques tão da dis pu ta en tre
o re co lhi men to dos Impos tos na ori gem ou no des ti no,
ne nhum es ta do po de ria sen tir-se pre ju di ca do já que
se tra ta de uma re ce i ta nova a ser re ti ra da da União.

V) Obser va ção: vale lem brar que a União, à me -
di da em que a eco no mia for me lho ran do, terá um be -
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ne fí cio ex cep ci o nal com a re du ção dos ju ros da dí vi-
da. Para cada 1% de que da de taxa Se lic ha ve rá uma
eco no mia de R$6 bi equi va len te ao mon tan te des ta-
ca da dos re cur sos da CPMF para os es ta dos e mu ni-
cí pi os.

O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Está ins -
cri to para usar da pa la vra ago ra o Se na dor João Ba -
tis ta Mot ta. (Pa u sa.)

O pró xi mo a usar da pa la vra, por ces são do Se -
na dor Sibá Ma cha do, é o Se na dor Cé sar Bor ges.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, pre za do Se na dor Le o nel Pa van, Srª Se -
na do ra Iris de Ara ú jo, Srs. Se na do res, ve nho a esta
tri bu na hoje tra tar de um tema da mais alta re le vân cia
para o de sen vol vi men to de nos so País, que me re ce
uma pro fun da re fle xão de to dos os Se na do res.

Re fi ro-me à ques tão ener gé ti ca, as sun to um
pou co fe cha do, mu i tas ve zes re le ga do a es pe ci a lis-
tas, mas fa tor es sen ci al para a re to ma da do cres ci-
men to eco nô mi co sus ten ta do de que tan to pre ci sa o
País. Este é um ano per di do para a re to ma da do cres -
ci men to eco nô mi co do nos so País.

Todo de sen vol vi men to da hu ma ni da de de pen-
deu de sua ca pa ci da de de pro du zir ener gia. Sem
ener gia não há pro du ção, sem pro du ção não há em -
pre go, mu i to me nos ren da.

O Bra sil pos sui, en tre seus tan tos e abun dan tes
re cur sos na tu ra is, um dos ma i o res po ten ci a is hi dre lé-
tri cos do mun do, uma fon te ener gé ti ca re no vá vel,
que, em bo ra exi ja a subs ti tu i ção lo ca li za da de ecos -
sis te mas, tem im por tan tes van ta gens am bi en ta is so -
bre as de ma is ou tras fon tes al ter na ti vas não-re no vá-
ve is, uti li za das mun di al men te para a pro du ção de ele -
tri ci da de em gran de es ca la.

Atu al men te es tão em ope ra ção no Bra sil cer ca
de 140 usi nas hi dre lé tri cas com ca pa ci da de ins ta la da
de 64.000 me ga watts, o que, se gun do es pe ci a lis tas,
cor res pon de ape nas a 25% do po ten ci al exis ten te no
País.

Uma ou tra van ta gem é que as usi nas hi dre lé tri-
cas não in cor rem em cus tos per ma nen tes com o con -
su mo de com bus tí ve is, sen do o úni co cus to en vol vi do
o da pró pria cons tru ção, o cus to ini ci al da cons tru ção
das usi nas e re ser va tó ri os.

Explo ran do seu vas to po ten ci al hi dre lé tri co, o
Bra sil vem im plan tan do um gran de sis te ma pro du tor
de ener gia, qua se ex clu si va men te for ma do por usi -
nas hi dre lé tri cas, bas tan te di fe ren te da ma i or par te
dos gran des sis te mas elé tri cos mun di a is, em que pre -
do mi na a ge ra ção tér mi ca. Qu a se 85% da nos sa ca -

pa ci da de ins ta la da são de usi nas hi dre lé tri cas. O con -
su mo res tan te é aten di do por ou tras fon tes tér mi cas.

As gran des usi nas hi dráu li cas po dem du rar por
sé cu los, sen do ¾ de seus cus tos apro xi ma da men te
re pre sen ta dos por in ves ti men tos em ter re nos e obras
ci vis, que têm du ra ção ili mi ta da, ne ces si tan do de mu i-
to pou co in ves ti men to para sua ma nu ten ção.

Des se modo, a vida útil pra ti ca men te ili mi ta da
das gran des usi nas hi dre lé tri cas e sua in de pen dên cia
de con su mo de com bus tí ve is per mi tem que, ul tra pas-
sa da a fase da amor ti za ção dos in ves ti men tos, pos -
sam con ti nu ar pro du zin do in de fi ni da men te, a cus tos
pra ti ca men te nu los, após a amor ti za ção ini ci al do ca -
pi tal, re pre sen tan do im por tan te van ta gem com pa ra ti-
va da atu al si tu a ção bra si le i ra em re la ção a ou tras
ma tri zes ener gé ti cas.

Ape sar des sas van ta gens e do nos so enor me
po ten ci al, a ver da de é que o Bra sil atra ves sou, em
pas sa do re cen te, uma gra ve cri se de ener gia, tal vez a 
mais gra ve de sua his tó ria. A fal ta de ener gia sa cri fi-
cou, na que le mo men to, o cres ci men to eco nô mi co do
País e agra vou, ain da mais, nos so qua dro so ci al. A
ca u sa da que la cri se foi, efe ti va men te, a fal ta de chu -
vas. O que, in clu si ve, foi de mons tra do pelo Go ver no.
E tam bém, como co bra va na que la épo ca a Opo si ção
– prin ci pal men te co man da da pelo Par ti do dos Tra ba-
lha do res –, a fal ta de no vos in ves ti men tos. Esse era o
ar gu men to do Go ver no na que la épo ca: fal ta vam in-
ves ti men tos. Na que le mo men to, fal ta ram os in ves ti-
men tos ne ces sá ri os para que o País ti ves se, ape sar
da au sên cia de chu vas, ener gia ne ces sá ria ao seu
cres ci men to.

Não po de mos, en tre tan to, de ba ten do o pas sa-
do, con ti nu ar pro cu ran do cul pa dos pe los er ros even -
tu al men te co me ti dos. Ne ces si ta mos ago ra, Sr. Pre si-
den te, olhar para o fu tu ro e evi tar que no vas cri ses
com pro me tam a ofer ta de ener gia e li mi tem o cres ci-
men to eco nô mi co do nos so País. 

Alguns es pe ci a lis tas têm aler ta do que os 7.500
me ga watts de ener gia ex ce den te hoje no sis te ma não 
se rão su fi ci en tes para aten der a de man da de ener gia
da qui a qua tro anos, caso te nha mos, como pre vê o
atu al Go ver no no seu Pla no Plu ri a nu al, um cres ci-
men to do PIB su pe ri or a 3% ao ano. Se hou ver re al-
men te uma re to ma da do cres ci men to eco nô mi co, não 
te re mos, nos pró xi mos anos, ener gia su fi ci en te para
man ter um de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten tá vel.

Estu do ela bo ra do pela Con fe de ra ção Na ci o nal
das Indús tri as (CNI) mos tra que o se tor de ener gia
pre ci sa de in ves ti men tos de R$13,8 bi lhões por ano
nos pró xi mos qua tro anos, in clu in do ge ra ção, dis tri-
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bu i ção e trans mis são para sa nar o atu al dé fi cit de in -
fra-es tru tu ra ener gé ti ca.

O Bra sil pre ci sa rá au men tar a ge ra ção em 3 mil
ou 4 mil me ga watts por ano, am pli ar o sis te ma de
trans mis são e re sol ver os pro ble mas re gu la tó ri os e
ins ti tu ci o na is, se qui ser mu dar o qua dro ener gé ti co
atu al. Para isso, é ne ces sá rio que haja uma de fi ni ção
cla ra do Go ver no Fe de ral com re la ção a es ses in ves-
ti men tos.

De onde vi rão os in ves ti men tos para a ge ra ção de 
ener gia? Do se tor pri va do? Do se tor pú bli co? Ou será,
como di zem al guns, pela as so ci a ção, pela par ce ria en -
tre o pú bli co e o pri va do? Na ver da de, exis te hoje uma
gra ve in de fi ni ção de que mo de lo te re mos para o fu tu ro
pró xi mo, de for ma a as se gu rar tran qüi li da de para a re to-
ma da do cres ci men to eco nô mi co do País. 

Todo esse di ag nós ti co não é no vi da de. O que
me sur pre en de, Srªs e Srs. Se na do res, é que pas sa-
dos qua se seis me ses da im plan ta ção do novo Go ver-
no in fe liz men te ain da não haja uma cla ra de fi ni ção
so bre novo mo de lo do se tor elé tri co bra si le i ro.

Tí nha mos no tí cia, até por que foi am pla men te di -
vul ga do du ran te a cam pa nha ele i to ral, que o Par ti do
dos Tra ba lha do res pos su ía uma al ter na ti va viá vel e
pron ta para o se tor elé tri co, con subs tan ci a da no do -
cu men to in ti tu la do Di re tri zes e Li nhas de Ação para 
o Se tor Elé tri co Bra si le i ro, edi ta do pelo Insti tu to Ci -
da da nia, ten do como au to res o atu al Pre si den te da
Ele tro brás, Luiz Pin guel li Rosa, a atu al Mi nis tra das
Mi nas e Ener gia, Dil ma Rous seff, além de ou tros téc -
ni cos li ga dos ao Par ti dos dos Tra ba lha do res.

De acor do com do cu men to pu bli ca do em maio
de 2002, “con clui-se que fra cas sou o mo de lo de sis te-
ma elé tri co des re gu la men ta do e en tre gue às for ças
do mer ca do. Esse fra cas so pro vo cou uma gra ve cri se
de abas te ci men to de ele tri ci da de, cu jas con se qüên ci-
as são bas tan te ne ga ti vas para o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al. Insis tir nes se mo de lo se ria uma
te me ri da de, se não uma ir res pon sa bi li da de, pe ran te
os con su mi do res bra si le i ros, não só do se tor re si den-
ci al, mas tam bém de ou tras áre as”.

Esse era o di ag nós ti co fe i to pelo Par ti do dos
Tra ba lha do res em 2002, an tes das ele i ções pre si den-
ci a is, afir man do que o mo de lo im plan ta do pelo Go-
ver no an te ri or, das agên ci as re gu la do ras, não era fac -
tí vel para dar se gu ran ça ao País. 

Pois bem Srªs e Srs. Se na do res, a Mi nis tra Dil -
ma Rous seff es te ve nes ta Casa de ba ten do com as
Srªs e os Srs. Se na do res, hou ve vá ri os en con tros em
São Pa u lo e em ou tras re giões, mas até hoje o País
não sabe, com cla re za, qual a po si ção que será ado -

ta da pelo atu al Go ver no. Fala-se mu i to em mo di fi car
as agên ci as re gu la do ras. O Go ver no crí ti ca to das as
agên ci as re gu la do ras – Ane el, Ana tel, Ana e as sim
por di an te –, tra zen do in se gu ran ça aos in ves ti do res
pri va dos, que já não con fi am na au to no mia das agên -
ci as, nem no po der de re gu lar, dis ci pli nar e pla ne jar o
cres ci men to do se tor.

Hoje, o se tor pri va do está ex tre ma men te ca u te-
lo so para fa zer no vos in ves ti men tos na ge ra ção, na
trans mis são e na dis tri bu i ção de ener gia no País.
Algu mas em pre sas têm di fi cul da des e não es tão
aten den do bem o pú bli co. O Go ver no in sis te em di zer
que vai mo di fi car a atu a ção das agên ci as re gu la do-
ras. Essa po lí ti ca, de cer ta for ma, está de ses ti mu lan-
do o se tor pri va do de in ves tir na ne ces sá ria ge ra ção
de ener gia, o que com pli ca rá a si tu a ção do País, prin -
ci pal men te se vier a tão de se ja da re to ma da do cres ci-
men to eco nô mi co.

Como es ta va es cri to na re vis ta Veja des ta se-
ma na, o Bra sil atin giu o fun do do poço. Pa ra da está
nos sa eco no mia. Esta mos vi ven do um pe río do de re -
ces são. Re cor do-me de que o Mi nis tro Antô nio Pa loc-
ci, quan do es te ve aqui, di zia que o País cres ce ria,
este ano, 2,8% do Pro du to Inter no Bru to. Nós ques ti o-
ná va mos, pois os nú me ros in di ca vam que o País não
cres ce ria 2%. Na ver da de, hoje o Ipea (Insti tu to de
Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da) já de cla ra que o País
não cres ce rá se quer 1,5% este ano. A eco no mia está
pa ra li sa da, o de sem pre go cres ce e a ren da do tra ba-
lha dor di mi nui.

Não há hoje pers pec ti va de re to ma da rá pi da do
cres ci men to, mas to dos es ta re mos tor cen do para que 
ela ocor ra, que ca i am os ju ros, que ve nham os in ves ti-
men tos go ver na men ta is e que o BNDES (Ban co Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al) vol te
a fi nan ci ar a pro du ção. Se re al men te hou ver re to ma-
da, nos pró xi mos anos – 2004, 2005, 2006 –, não te -
re mos ener gia su fi ci en te por que hoje não exis te a
pro gra ma ção, o pla ne ja men to es tra té gi co para que
no vos in ves ti men tos se fa çam pelo se tor pri va do.

Po de ría mos ar gu men tar que o Go ver no su pri rá,
que ele não ace i ta o atu al sis te ma, des re gu la men ta-
do no que diz res pe i to a in ves ti men tos pú bli cos, mas
re gu la men ta do para um se tor pri va do me di an te as
agên ci as re gu la do ras, e op ta rá por fa zer in ves ti men-
tos com re cur sos pró pri os. Aí há que se per gun tar se
o Go ver no está ca pa ci ta do, se tem re cur sos para in -
ves tir em no vas usi nas hi dre lé tri cas. Se a res pos ta for
po si ti va, se o Go ver no ti ves se – e eu di ria que a res -
pos ta hoje é ne ga ti va, pois o Go ver no não tem re cur-
sos para isso, por que não está man ten do se quer a
nos sa in fra-es tru tu ra exis ten te, como as nos sas es-
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tra das, não está in ves tin do na am pli a ção do nos so
sis te ma edu ca ci o nal, não está in ves tin do na am pli a-
ção do sis te ma de sa ú de, mas se a res pos ta even tu-
al men te fos se po si ti va, se ria pre ci so ter os pro je tos,
por que a ma tu ra ção de uma usi na hi dre lé tri ca de mo-
ra de qua tro a cin co anos para que seja efe ti va men te
ge ra do o pri me i ro qui lo watt na que la usi na, o que não
está acon te cen do. Infe liz men te, essa é a no tí cia que
te mos.

O PT, ape sar de des cre ver de ta lha da men te
como ima gi na va que se ria o novo mo de lo, até ago ra
não sou be im ple men tar esse novo mo de lo. Assis ti-
mos a de cla ra ções con fu sas e con tra di tó ri as, que
pou co con tri bu í ram para a re to ma da dos in ves ti men-
tos em ener gia no País. Ve jam o exem plo do se gu-
ro-apa gão, que foi tão cri ti ca do e com ba ti do pelo Par-
ti do dos Tra ba lha do res no pas sa do. Hoje ele é apre -
sen ta do ao País como um ins tru men to in dis pen sá vel
para o fun ci o na men to do se tor elé tri co. O se gu ro-apa-
gão pode até vi rar im pos to per ma nen te, se gun do de -
cla ra ções da pró pria Mi nis tra Dil ma Rous seff, ou seja, 
mais car ga tri bu tá ria, trans for man do em per ma nen-
tes aque las con tri bu i ções que se ri am, na ver da de,
para en fren tar uma si tu a ção emer gen ci al.

Sem a me nor ce ri mô nia o dis cur so mu dou. Os
mi lhões de ele i to res se du zi dos pela pro mes sa de ex -
tin ção do se gu ro-apa gão re ce bem ape nas jus ti fi ca ti-
vas va zi as e me ros dis cur sos, onde as pa la vras se
per dem e não são se gui das de ações con se qüen tes.
Alguns di zem que eram ape nas bra va tas, ou tros cul -
pam, de for ma con tu maz, a he ran ça de i xa da pelo Go -
ver no an te ri or, inex pli ca vel men te des co nhe ci da para
um Par ti do que pas sou lon gos anos se pre pa ran do
para ocu par a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Srªs e Srs. Se na do res, di an te des sas con tra di-
ções, eu di ria, di an te des sas he si ta ções do novo Go -
ver no, que me pre o cu pa a no tí cia pu bli ca da re cen te-
men te no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, de que as
obras de 25 usi nas hi dre lé tri cas li ci ta das pela Agên -
cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca, a Ane el, es tão com o 
cro no gra ma atra sa do.

Há ou tras 30 usi nas que se quer fo ram ini ci a das,
pois aguar dam a ne ces sá ria li cen ça am bi en tal, que
de mo ra, em mé dia, no mí ni mo, um ano para se rem
au to ri za das.

Con si de ran do que usi na hi dre lé tri ca, como já
dis se, leva de qua tro a cin co anos para ser cons tru í da
e en trar em ope ra ção, é pre ci so re tor mar ime di a ta-
men te es ses in ves ti men tos, se qui ser mos afas tar de
for ma de fi ni ti va o fan tas ma de novo “apa gão”, do que
não es ta mos li vres no fu tu ro pró xi mo.

Sem in ves ti men tos não ha ve rá ener gia e sem
ener gia não ha ve rá de sen vol vi men to eco nô mi co. É
pre ci so que o Go ver no, efe ti va men te, aja como tal e
apre sen te seus pla nos para o se tor ener gé ti co na ci o-
nal, pla nos de fi ni dos e cla ros, e que as re gras fi quem
es ta be le ci das. Se quer mo di fi car a Agên cia, que a
mo di fi que, mas apre sen te ao Con gres so Na ci o nal
essa mo di fi ca ção; que dê se gu ran ça ao se tor pri va do
para fa zer no vos in ves ti men tos ou que diga: “vou in-
ves tir” e co lo que a pre vi são de re cur sos no Orça men-
to, no Pla no Plu ri a nu al, na Lei de Di re tri zes Orça men-
tá ri as e na Lei Orça men tá ria.

Sem es ses in ves ti men tos, nos pró xi mos anos,
en fren ta re mos pro ble mas para o cres ci men to eco nô-
mi co do País por fal ta de ener gia.

Go ver nar, an tes de tudo, sig ni fi ca de ci dir. Go-
ver nar não é in de ci são, não é idas e vin das pro cu ran-
do um dis cur so que sa tis fa ça to dos os seg men tos;
go ver nar im põe, mu i tas ve zes, des gas te e co ra gem
na to ma da de cer tas me di das.

É che ga do o mo men to de o Go ver no Fe de ral vir
de pú bli co di zer como se rão es ses in ves ti men tos, se
por meio de re cur sos or ça men tá ri os, se por in ter mé-
dio de uma par ce ria com o se tor pri va do, se por meio
de re cur sos pri va dos. O que in te res sa, nes se mo men-
to, é to mar de ci sões cla ras e ní ti das que dêem tran -
qüi li da de ao País em tão im por tan te se tor como é o
ener gé ti co.

Em que pese seu efe i to ne ga ti vo sob a eco no-
mia, o re cen te ra ci o na men to que ex pe ri men ta mos
teve pelo me nos um mé ri to, o de cha mar a aten ção da 
po pu la ção e das au to ri da des para o des per dí cio, para 
o uso ir ra ci o nal da ele tri ci da de, e tam bém para a ne -
ces si da de de em pre go mais efi ci en te, sob o pon to de
vis ta eco nô mi co, nas ati vi da des pro du ti vas. Espe ra-
mos que a li ção pos sa tra zer im por tan tes con se qüên-
ci as po si ti vas, em fu tu ro bre ve.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cé sar
Bor ges, V. Exª con ce de-me um apar te?

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois não,
Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – V. Exª traz um
tema que é o mais im por tan te do de sen vol vi men to: a
ener gia. Mas um bem nun ca vem so zi nho; acom pa-
nha-se de ou tro bem. V. Ex.ª fala em go ver nar; go ver-
nar, em gre go, sig ni fi ca na ve gar.O po e ta eu ro peu dis -
se mu i to bem: “Na ve gar é pre ci so; vi ver não é pre ci-
so”. Dr. Cé sar Bor ges, “pre ci so” sig ni fi ca a pre ci são da 
en ge nha ria que V. Exª re pre sen ta. Ela é che ia de di fi-
cul da des. Era o má xi mo da fan ta sia que os po e tas an -
ti gos po de ri am ima gi nar ser um go ver no: as tur bu lên-
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ci as e as tem pes ta des, sem bús so la, Se na dor. É di fí-
cil go ver nar. Mas o mun do avan çou. Ha via nos Esta -
dos Uni dos aque le Pre si den te sim pá ti co, o Bill Clin -
ton, que che gou ao Go ver no de po is de ter sido Go ver-
na dor. Ele foi Pre si den te e le vou aque la nos sa ex pe-
riên cia de quem go ver na os Esta dos do Nor des te, e
viu que era di fí cil. Então, con tra tou os ma i o res pro fes-
so res em ad mi nis tra ção, como o Ted Ga e bler e Da vid
Osbor ne. Daí sur giu um li vro edu ca ti vo para os go ver-
nan tes da de mo cra cia, Sr. Pre si den te Le o nel Pa van,
do qual faço o se guin te re su mo: o go ver no não pode
ser gran de como um tran sa tlân ti co – acre di to que ele
es ta va pre o cu pa do com o na ve gar, do gre go –, por -
que ele fica como o Ti ta nic e afun da. O go ver no tem
de ser me nor e mais en xu to, como o Lier Jet, um
avião li ge i ro, mó vel e ágil. Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, pre o cu pa-me mu i to e tam bém ao povo bra si le i ro
que este Go ver no, de uma hora para ou tra, te nha au -
men ta do mu i to e fi ca do mu i to pe sa do. Cri a ram-se
mu i tos Mi nis té ri os e essa tal vez seja a ma i or di fi cul-
da de do Pre si den te da Re pú bli ca. Os pro ble mas já
eram co nhe ci dos, o di ag nós ti co é fe i to nas pes qui sas.
O mais gra ve pro ble ma des te País – eu falo em di ag-
nós ti co por que sou mé di co e va mos bus car a ca u sa –
é o de sem pre go. Tudo o mais é con se qüên cia. Esta
Casa se en ri que ce com a ex pe riên cia de V. Exª, que
des per ta este País para ou tro gra ve pro ble ma da nos -
sa mo der ni da de e para a ri que za que de se ja mos atin -
gir: o pro ble ma ener gé ti co bra si le i ro.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te, Se na dor Mão San ta. V. Exª des ta ca exa ta-
men te uma par te do meu pro nun ci a men to, que é exi -
gir do Go ver no de fi ni ções cla ras e pre ci sas. O Par ti do
dos Tra ba lha do res, an tes de ser Go ver no, ti nha so lu-
ção para tudo. Cri ti ca va to das as po lí ti cas exis ten tes e 
di zia que ti nha a so lu ção para re sol ver to dos os pro -
ble mas na ci o na is. Ao as su mir o Go ver no, já de ve ria
ter o di ag nós ti co e as so lu ções pron tas. Foi des sa for -
ma que ima gi nou o povo bra si le i ro.

Na ver da de, ve ri fi ca mos que se quer o di ag nós ti-
co exis tia. Assis ti mos, nas se gui das ve zes em que os
Srs. Mi nis tros vi e ram a esta Casa, a ex pli ca ções so -
bre o di ag nós ti co que foi sus ci ta do após a as sun ção
do Go ver no. Du ran te seis me ses fo ram fe i tos di ag-
nós ti cos e mais di ag nós ti cos. As so lu ções ain da não
exis tem. Há uma to tal per ple xi da de na to ma da des-
sas de ci sões, o que traz in se gu ran ça aos in ves ti do-
res. Fala-se em um pro gra ma PPP – Par ce ria Pú bli-
ca/Pri va da. Mas onde está? Onde es tão os re cur sos
para in ves ti men tos, se o Go ver no não in ves te? Ele
está pra ti ca men te pa ra li sa do. Até o mês de maio ha -

via in ves ti do 1% da Lei Orça men tá ria, des te ano, no
que con cer ne a in ves ti men tos.

O se tor pú bli co não in ves te, o se tor pri va do não
tem se gu ran ça. Por um lado, fala-se em res pe i to aos
con tra tos; por ou tro, em mo di fi car as agên ci as re gu la-
do ras. Se se mo di fi cam as agên ci as, mo di fi ca-se o
que es ta va pre es ta be le ci do. Se há in se gu ran ça no
se tor pri va do tam bém, os pro je tos não an dam. Nin-
guém está in ves tin do na pre pa ra ção de pro je tos. Exi -
ge-se tem po para a ela bo ra ção, para li ci ta ções e ma -
tu ra ção des ses pro je tos e, de po is, a exe cu ção das
obras. E o tem po vai pas san do. Seis me ses, na ver da-
de, são 12,6% do pe río do de man da to do atu al Go ver-
no. Ao fi nal do ano vão ser 25%, 1/4 do man da to de
qua tro anos. Aí, o tem po vai pas san do e as so lu ções
não são im ple men ta das.

É por isso, Srs. Se na do res, que faço aqui um
ape lo. Nós apos ta mos no Bra sil, que re mos a re to ma-
da do cres ci men to eco nô mi co. É res pon sa bi li da de
des te e de qual quer ou tro Go ver no fa zer essa re to ma-
da. É para isto que o Go ver no está aí: para to mar de ci-
sões. Que ele se uti li ze in clu si ve da prer ro ga ti va dada
pe las ur nas das úl ti mas ele i ções e tome de ci sões cla -
ras e de fi ni ti vas so bre esse novo mo de lo ener gé ti co
bra si le i ro. Des sa de ci são, não te nho dú vi da, de pen-
de rá o fu tu ro do País. Não há mais es pa ço para in de-
ci são; é che ga do o mo men to de tor nar re a is as pro -
mes sas fe i tas aos mi lhões de bra si le i ros. E re fi ro-me
a um úni co se tor: o ener gé ti co. Mas exis tem vá ri os
ou tros se to res da in fra-es tru tu ra, da po lí ti ca até e da
ins ti tu ci o na li za ção des te País, pre ci san do de po si-
ções cla ras, não po si ções da das como ne go ci a ção e
avan ço, que, na ver da de, são um re cuo so bre uma
pro pos ta apre sen ta da – re fi ro-me à Re for ma da Pre-
vi dên cia. O Go ver no re cua, quan do di zia que essa
era uma pro pos ta de equi da de so ci al e jus ta para o
País. No dia se guin te, re cua do re cuo, e fi ca mos sem
sa ber para aon de vai a Re for ma da Pre vi dên cia.

Co lo ca-se ago ra a Re for ma da Pre vi dên cia na
mão dos Go ver na do res, ins ti tu in do a fa mo sa po lí ti ca
dos Go ver na do res, algo já de i xa do no pas sa do para
um país de mo crá ti co, quan do essa dis cus são de via
ser tra ta da aqui no Par la men to.

O que ve mos é a per ple xi da de. Se o pró prio Go -
ver no não sabe o que quer com re la ção a es ses as -
sun tos tão im por tan tes e vi ta is para o País, o que di -
zer da sua base, que o apóia aqui e está to tal men te
per di da di an te da in de ci são e in de fi ni ção do Go ver no
Fe de ral?

Agra de ço sua to le rân cia, Sr. Pre si den te.
Era o que eu ti nha a di zer.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  15 17997JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



O SR. PRESIDENTE (Le o nel Pa van) – Con ce do
a pa la vra à pró xi ma ora do ra ins cri ta, a Se na do ra Iris
de Ara ú jo.

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 im pren sa de Go iás pu bli ca hoje uma re -
por ta gem que pes so al men te me trou xe uma pro fun da
in dig na ção. O Mo nu men to às Na ções Indí ge nas, um
con jun to de 500 to tens do ar tis ta plás ti co go i a no Si -
ron Fran co, er gui do no se tor Bu ri ti Se re no, em Apa re-
ci da de Go iâ nia, está des tru í do pela ação de vân da-
los e com ple ta men te aban do na do, sem que ne nhum
ór gão pú bli co se le van te para re cu pe rar uma das
mais sig ni fi ca ti vas ma ni fes ta ções ar tís ti cas da cul tu ra
uni ver sal.

Por in crí vel que pa re ça, Sr. Pre si den te, o Mo nu-
men to às Na ções Indí ge nas – e é com gran de pe sar
que tra go hoje esta in for ma ção ao País – vem ser vin-
do de abri go para mar gi na is que uti li zam o lo cal para
o con su mo de dro gas e a prá ti ca de ou tros atos ilí ci-
tos na ca la da da no i te, agin do li vre men te, qua se sem -
pre sem se rem in co mo da dos pe las for ças po li ci a is.

Como afir ma a re por ta gem pu bli ca da hoje pelo
jor nal Diá rio da Ma nhã, de Go iâ nia, “ao an dar mos
pe los des tro ços, te mos a sen sa ção de que ocor reu
uma guer ra na que le lu gar”. Assus ta da com as pri me i-
ras in for ma ções, fui pes so al men te, nes te fi nal de se -
ma na, vi si tar o lo cal, e o que vi foi exa ta men te os es -
com bros de uma ter ra ar ra sa da, como se ali não hou -
ve ra um dia uma bela e es plen do ro sa ma ni fes ta ção
de um ar tis ta que ou sou ho me na ge ar os tam bém es -
que ci dos e aban do na dos po vos in dí ge nas de um
País, que não va lo ri za as suas ra í zes e a es sên cia de
sua for ma ção.

Mas, ob ser va do do alto, o mo nu men to ain da
mos tra a si lhu e ta do mapa do Bra sil, que é o fun da-
men to de sua cons ti tu i ção. Mes mo com suas pe ças
des tru í das, a obra te i ma em so bre vi ver ao aban do no,
como se ela es ta be le ces se a re sis tên cia pró pria do
povo in dí ge na que ja ma is se de i xa ven cer pela mor te.

Ina u gu ra do em 1992, Sr. Pre si den te, o Mo nu-
men to às Na ções Indí ge nas ti nha 500 to tens qua-
dran gu la res ou tri an gu la res, com ima gens da ico no-
gra fia in dí ge na em ba i xo-re le vo em suas fa ces la te ra-
is e es cul tu ras de ob je tos, uten sí li os ou ri tu a is sa gra-
dos dos di fe ren tes po vos. Essas re pro du ções mi nu ci-
o sas em con cre to de pe ças da ta das da épo ca pré-ca -
bra li a na são o prin ci pal ob je to de co bi ça dos vân da-
los, que as fur tam para ten tar ven der e con se guir al -
gum di nhe i ro.

Em seus pri mór di os, o mo nu men to ga nhou
fama mun di al por res sal tar a dig ni da de dos po vos in -
dí ge nas, os mais an ti gos do nos do Bra sil. O lo cal era
vi si ta do por aman tes das ar tes e de sem pe nha va,
prin ci pal men te, um re le van te pa pel edu ca ci o nal, re-
ce ben do em suas de pen dên ci as ca ra va nas de es co-
las que uti li za vam o acer vo para trans mi tir aos alu nos
in for ma ções so bre a cul tu ra in dí ge na. Hoje, só res ta
no lo cal a su je i ra, os es com bros e o peso da ver go nha
para as au to ri da des pú bli cas que não se in te res sa-
ram em pre ser var e con ser var uma obra de gran de
mag ni tu de, re sul ta do da de ter mi na ção pes so al do ar -
tis ta plás ti co Si ron Fran co, que er gueu mo nu men to
em sua pró pria pro pri e da de sem que o Go ver no do
Esta do ou a Pre fe i tu ra de Go iâ nia se pre o cu pas sem
em tom bar o pa tri mô nio e efe ti va men te ze lar pela sua
ab so lu ta in te gri da de.

Ima gi no, Sr. Pre si den te, a imen sa tris te za e de -
cep ção do ar tis ta di an te do ex ter mí nio de sua obra,
di an te da fal ta de res pe i to para com seu lou vá vel tra -
ba lho.

Si ron Fran co é go i a no da ci da de de Go iás, re co-
nhe ci do in ter na ci o nal men te, com vá ri as ex po si ções
no ex te ri or e obras es pa lha das por co le ções e acer -
vos de mu se us na Eu ro pa e nas Amé ri cas. Ele tam -
bém con ta com uma pre sen ça só li da de sua obra jun -
to a co le ci o na do res bra si le i ros e, em es pe ci al, nos
acer vos dos mu se us mais im por tan tes do Bra sil.

Si ron teve uma tra je tó ria in co mum como ar tis ta.
A ori gi na li da de de sua ex pres são foge com ple ta men-
te dos pa drões tra di ci o na is de qual quer es co la. Ali -
men tan do seu ima gi ná rio do co ti di a no que o cer ca,
Si ron ca u sa im pac to com sua obra, que mu i tas ve zes
che ga a agre dir o es pec ta dor de sa vi sa do. A cru el da-
de hu ma na é re tra ta da atra vés de sig nos que sur gem
da mes cla de ho mens e ani ma is, ques ti o nan do a pró -
pria re la ção do ho mem com a na tu re za, num mun do
par ti cu lar do ar tis ta.

Ante na do com a re a li da de do seu tem po, Si ron
uti li za sua arte tam bém para de nun ci ar e ca u sar po lê-
mi cas. Anti go mo ra dor do Ba ir ro Po pu lar, em Go iâ nia,
ele co brou res pon sa bi li da de das au to ri da des no aci -
den te ra di o a ti vo com o Cé sio 137, na rua 57. Seus
qua dros de nun ci am a ma tan ça de ani ma is e a des tru-
i ção da na tu re za. Com um mo nu men to em Bra sí lia,
ele pro tes tou con tra o as sas si na to do ín dio Gal di no,
que dor mia em con di ções pre cá ri as num pon to de
ôni bus da ca pi tal bra si le i ra. Vá ri as ve zes gri tou con tra
a cor rup ção dos po lí ti cos de Bra sí lia. O ar tis ta usa
sua sen si bi li da de para pin tar a mal da de e o lado es -
cu ro que ha bi tam o ser hu ma no.
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Assim, Sr. Pre si den te, ao de nun ci ar os la bi rin tos
amar gos do ho mem, Si ron Fran co aca ba sen do ví ti ma
des ta mes ma mal da de, ao ver suas obras sen do gros -
se i ra men te fal si fi ca das e ao de pa rar com a des res pe i to-
sa des tru i ção do Mo nu men to às Na ções Indí ge nas.

Des sa for ma, ve nho hoje a esta tri bu na fa zer pu -
bli ca men te um ape lo ao Mi nis té rio da Cul tu ra, ao Go -
ver no de Go iás e à Pre fe i tu ra de Go iâ nia para que,
efe ti va men te, sal vem esse pa tri mô nio ar tís ti co da cul -
tu ra bra si le i ra, ga ran tin do a sua re cons tru ção e, prin -
ci pal men te, a sua se gu ran ça. O pri me i ro pas so nes te
sen ti do é o tom ba men to da obra pelo Esta do, pelo
Mu ni cí pio ou pela União.

É pre ci so que as au to ri da des se le van tem e pas -
sem a ter de ma ne i ra de fi ni ti va uma com pre en são
ace i tá vel a res pe i to de nos sos bens e va lo res cul tu ra-
is. Não se pode, Sr. Pre si den te, jo gar na lata do lixo da 
his tó ria um mo nu men to que re tra ta as ori gens da so -
ci e da de bra si le i ra. É inad mis sí vel que as sis ta mos de
bra ços cru za dos uma obra ser con su mi da pela ação
de in sen sa tos, vân da los in ca pa zes de com pre en der a 
di men são de seus atos ir res pon sá ve is e cri mi no sos.

É im pres cin dí vel que as for ças de se gu ran ça de
Go iás fa çam al gu ma co i sa para, pelo me nos, im pe dir
que a des tru i ção pros si ga a pas sos ain da mais lar-
gos, ze lan do pela in te gri da de do que res ta do mo nu-
men to, por que, na re a li da de, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, es ta mos di an te de um fato que res sal ta o
pro fun do des ca so com que os nos sos Esta dos e o
nos so País tra tam a ques tão cul tu ral.

Ví ti ma de su ces si vas cri ses eco nô mi cas, en tre-
gue ao dra ma so ci al de di men sões em fun ção de uma 
re a li da de pa u ta da pela fome de mais de 40 mi lhões
de bra si le i ros, soa es tra nho fa lar de cul tu ra no Bra sil
di an te de tais ne ces si da des emer gen tes. Mas é exa -
ta men te esse tipo de com pre en são que con tri bui para 
que o País cada vez mais apro fun de as suas gri tan tes
de si gual da des – por que não exis te mi sé ria pior do
que a mi sé ria da fal ta de cul tu ra, a mi sé ria da fal ta de
edu ca ção e, por tan to, a pró pria pri são da alma de um
povo que não pode su prir as suas ne ces si da des fun -
da men ta is em fun ção da me di o cri da de e da men ta li-
da de ar ca i ca de suas eli tes e de seus go ver nan tes.

Como mu i to bem afir ma a Orga ni za ção das Na -
ções Uni das para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra –
Unes co –: 

Den tro do ob je ti vo ge ral de con so li dar
tan to a paz como o de sen vol vi men to é pre -
ci so en ten der a cul tu ra como o pa tri mô nio
dos va lo res e co nhe ci men tos teó ri cos e prá -
ti cos que es tru tu ram a iden ti da de de um

povo, as sim como o ve í cu lo da ener gia e
das idéi as cri a ti vas pe las qua is os po vos po -
dem en ri que cer e re no var sua iden ti da de e
en trar em con ta to com ou tras cul tu ras (...) O 
pa tri mô nio cul tu ral de um povo é in gre di en te
de sua iden ti da de e da di ver si da de cul tu ral.
Pode tam bém tor nar-se um im por tan te fa tor
de de sen vol vi men to sus ten ta do, de pro mo-
ção do bem-es tar so ci al, de par ti ci pa ção e
de ci da da nia.

Não exis te de sen vol vi men to e ci vi li za ção, Sr.
Pre si den te, en quan to não cul ti var mos a men ta li da de
ge nu i na men te cul tu ral des te País. Po de re mos até so -
lu ci o nar os nos sos pro ble mas emer gen tes, mas um
sal to no pla no eco nô mi co ou no pla no so ci al pode
nada sig ni fi car se não es ti ver ri gi da men te se gui do
dos ne ces sá ri os avan ços no cam po do co nhe ci men to
e do sa ber – por que frá gil é a Na ção que não se pre o-
cu pa com o for ta le ci men to de sua iden ti da de e com a
con ser va ção de seus pa tri mô ni os e re fe ren ci a is ar tís-
ti cos e cul tu ra is.

É pre ci so mu dar men ta li da des, pa drões con ce i-
tos e for mas de ana li sar a re a li da de bra si le i ra. As Na -
ções que al can ça ram a pros pe ri da de fo ram jus ta-
men te aque las que fi ze ram um pe sa do e ne ces sá rio
in ves ti men to em edu ca ção, fo ram aque las que não
ace i ta ram que seus va lo res fos sem ul tra ja dos, fo ram
aque las que sou be ram pre ser var as suas ori gens e
os seus mais ele va dos pa drões cul tu ra is.

Qu an do o Bra sil ti ver esse en ten di men to, com
cer te za, Sr. Pre si den te, te re mos en con tra do o pon to
que ain da nos se pa ra do de sen vol vi men to re al men te
só li do e de qua li da de, por que não se fa bri ca o cres ci-
men to ape nas pela for ça das mãos, do tra ba lho ma -
nu al, mas prin ci pal men te pelo apren di za do, pela tec -
no lo gia, pela pes qui sa, pelo co nhe ci men to e, por tan-
to, pelo con jun to de en si na men tos acu mu la dos no de -
cor rer da his tó ria.

A isso, Srªs e Srs. Se na do res, dá-se o nome de
cul tu ra.

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

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de Ara -
ú jo, o Sr. Le o nel Pa van, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Mão
San ta.

Du ran te o dis cur so da Sra. Íris de Ara -
ú jo, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da pre -
si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar -
ney, Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o 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, Se na dor José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res,
bra si le i ras e bra si le i ros – como di zia V. Exª, Se na dor
José Sar ney, em seus dis cur sos como Pre si den te da
Re pú bli ca – que nos as sis tem pela TV Se na do e nos
ou vem pela Rá dio Se na do –, no sá ba do, o Pi a uí foi
fes te ja do no Esta do do Rio de Ja ne i ro.

E quis Deus, que es cre ve cer to por li nhas tor tas,
que V. Exª es ti ves se pre si din do esta ses são. Um ir -
mão ca ma ra da de V. Exª – como diz Ro ber to Car los
em sua mú si ca –, o po e ta pi a u i en se Álva ro Pa che co,
lan ça va para o Bra sil e para o mun do mais um tra ba-
lho li te rá rio: Vaso Etrus co.

Se na dor Le o nel Pa van, meu en can to pelo Pi a uí
vem des de quan do, es tu dan do os fi ló so fos, apren di
com Só fo cles que mu i tas são as ma ra vi lhas da na tu-
re za, mas a mais ma ra vi lho sa é o ser hu ma no. Nes -
ses 502 anos de Bra sil, não ouvi fa lar de pes so as de
com por ta men to tão gran di o so como as do Pi a uí. Na
His tó ria da Inde pen dên cia, fo mos os pri me i ros, se gui-
dos pe los ba i a nos, em ba ta lha san gren ta, a ex pul sar
os por tu gue ses que que ri am fa zer do Nor te uma na -
ção li ga da a Por tu gal.

No Pi a uí, a data é 13 de mar ço de 1823. E como
um bem nun ca vem só, se gun do Pa dre Antô nio Vi e i-
ra, tão bem es tu da do pelo Pre si den te José Sar ney, os 
ba i a nos, em 2 de ju lho, con cre ti za ram a uni da de do
Bra sil. O Bra sil só é gran de de vi do ao Pi a uí e à Ba hia.
Só nós fo mos à ba ta lha san gren ta con tra os por tu-
gue ses.

Essa é a gen te do Pi a uí.
E não é só isso.
Lem bre mos o so nho de Abra ham Lin coln: um

go ver no do povo, pelo povo e para o povo.
De zes se te anos an tes da Pro cla ma ção da Re -

pú bli ca por De o do ro, um jor nal em Te re si na, cri a do
por um ide a lis ta, jor na lis ta do Pi a uí e po e ta, Da vid
Cal das, de Can to Ma i or, sob o nome Oi ten ta e Nove,
ins pi ra va o Bra sil a fa zer o go ver no do povo, pelo povo 
e para o povo. De zes se te anos an tes! Ele foi o pro fe ta
da Re pú bli ca. E é pi a u i en se.

Na nos sa de mo cra cia – a pri me i ra de mo cra cia
ci vil, Var gas –, com epi só di os de di ta du ras, Var gas
saiu co lo can do te nen tes em todo lu gar. O Pi a uí não
ace i tou. Nos so in ter ven tor foi um mé di co pi a u i en se,
Leô ni das Melo, que en cra vou um gran de hos pi tal em
Te re si na – daí Te re si na ser um íco ne em ser vi ços de
sa ú de do Bra sil.

Pre si den te José Sar ney, em Te re si na, nós fa ze-
mos trans plan tes car día cos com êxi to.

Dr. Se na dor Mo za ril do, foi so men te no Pi a uí que 
Ruy Bar bo sa co lheu suas vi tó ri as. Foi no Pi a uí que o
Pre si den te Sar ney bus cou sua co ra gem para lu tas
po lí ti cas, pois seu avô é pi a u i en se, de Va len ça. Essa
é a his to ria do Pi a uí.

Veio do Pi a uí a luz da di ta du ra mi li tar: o Mi nis tro
João Pa u lo dos Reis Vel lo so, exem plo de dez anos de 
man do, de hon ra dez, de ho nes ti da de e in te li gên cia,
cri an do para este País o pri me i ro e o se gun do PND.

Foi no Pi a uí que o ma i or jor na lis ta bra si le i ro fa -
zia re nas cer as es pe ran ças da re de mo cra ti za ção:
Car los Cas tel lo Bran co, o Cas te li nho. Foi no Pi a uí que 
se bus cou a sal va ção para a tru cu lên cia mi li tar, com o 
ba nho de jus ti ça dado nes te País por in ter mé dio de
Evan dro Lins e Sil va, a quem nin guém ex ce deu e que
de via ser bus ca do a cada dia como fon te de ins pi ra-
ção para a Jus ti ça bra si le i ra. É esse o Pi a uí.

E, na li te ra tu ra, ti ve mos a fes ta de on tem. Qu e ro
di zer que o Pre si den te da Aca de mia Bra si le i ra de Le -
tras não é pi a u i en se, mas fi lho de pi a u i en se. Da Cos ta
e Sil va, o ma i or po e ta do Pi a uí, cujo hino diz: “Pi a uí,
ter ra que ri da, fi lha do sol do Equa dor”, fez con cur so
para o Ita ma raty e ti rou 1º lu gar. No mo men to da en -
tre vis ta, o Ba rão do Rio Bran co o afas tou, por ele ser
ne gro e mal-afe i ço a do. O Ba rão do Rio Bran co dis se
que não con vi ria man dá-lo re pre sen tar o País, pois
ele se as se me lha va a um ma ca co.

Eis a gran de za do ho mem do Pi a uí, Pre si den te
Sar ney, como seu fi lho Alber to Cos ta e Sil va nos con -
tou, quan do eu go ver na va o Esta do e fiz um con vê nio
da Fun da ção Ge tú lio Var gas com a UESP, do Pi a uí,
que am pli a mos. E ele ti nha sido con vi da do. Então, fiz
a in da ga ção à fi gu ra agra dá vel do em ba i xa dor Alber -
to Cos ta e Sil va. E ele não era da Aca de mia Bra si le i ra
de Le tras, mas Deus me deu o pri vi lé gio de dar-lhe o
far dão – em bo ra ele fos se pa u lis ta –, pois sua gló ria é
ser fi lho de um po e ta pi a u i en se.

E a ele, Se na dor Cé sar Bor ges, per gun tei: o que 
o ins pi rou a en trar no Ita ma raty? Ele me dis se, Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti: “Vin gan ça!”. Fi quei per ple-
xo, e ele me con tou o fato que ti nha ocor ri do com o
pai, o po e ta do Pi a uí. E pros se guiu: “A vin gan ça foi
gran de: aca bei de apo sen tar-me, es tu dei a raça afri -
ca na” – ele tem um li vro – “e co lo quei dois fi lhos meus
lá.” O Pi a uí, en tão, ga nhou de 3 a 1, em re la ção àque -
le ato do Ba rão do Rio Bran co. E ele é hoje o Pre si-
den te da Aca de mia de Le tras. A fes ta era de um pi a u i-
en se, por si nal ir mão ca ma ra da do Pre si den te des ta
Casa, Se na dor José Sar ney.
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O Pre si den te José Sar ney é des sas fi gu ras que
Deus de mo rou a ar qui te tar. Na re si dên cia do po e ta
Álva ro Pa che co, há qua dros pin ta dos pelo Se na dor
José Sar ney, além de, na sua bi bli o te ca, toda a obra
li te rá ria do Pre si den te des ta Casa, des sa fi gu ra aben -
ço a da por Deus, com tan tas qua li da des.

Ele lan ça va o seu li vro, mas o mais im por tan te é
a cul tu ra do nos so povo do Pi a uí.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Mão San ta, con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço o apar-
te do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, do Rio de Ja ne i ro.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Mão San ta, que ro tam bém in clu ir mi nha voz
mo des ta nes se dis cur so de V. Exª, que co me çou exal -
tan do a obra de Álva ro Pa che co e ago ra re tor na ao
tema ini ci al do lan ça men to do Vaso Etrus co – a que
eu gos ta ria até de ter po di do com pa re cer, mas, in fe-
liz men te, por uma ques tão de sa ú de na fa mí lia, não
pude –, a cuja le i tu ra me de di ca rei. Co nhe ço a po e sia
de Álva ro Pa che co, ama du re ci da ao lon go de mu i to
tem po. É um dos va lo res da cul tu ra bra si le i ra, es pe ci-
al men te da po e sia bra si le i ra. Álva ro Pa che co é um
dos no mes gran des da ter ra de V. Exª que en gran de-
cem o Bra sil. Eu que ria ao mes mo tem po re go zi-
jar-me com o pro nun ci a men to de V. Exª e acres cen tar
tam bém um nome que me veio à me mó ria quan do V.
Exª per cor reu uma lis ta imen sa de pi a u i en ses ilus-
tres, um nome que pon ti fi cou nes ta Casa, con quis tan-
do a ad mi ra ção unâ ni me de to dos os Se na do res – o
gran de Pe trô nio Por tel la, um dos cons tru to res da re -
de mo cra ti za ção do País, com mu i ta in te li gên cia, cla -
re za, res pe i ta bi li da de, com uma ação te naz, per sis-
ten te. No dis cur so de V. Exª, te ria de cons tar tam bém
o nome des se gran de pi a u i en se, ao lado de tan tos ou -
tros ci ta dos por V.Exª, a co me çar por Álva ro Pa che co.
Va mos ren der ho me na gens a esse gran de po e ta do
Bra sil, que é do Pi a uí e lan ça mais um li vro na sua
vas ta e ama du re ci da obra de po e ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu me de ti-
nha mais nos es cri to res e no lado cul tu ral. É ób vio que 
Pe trô nio Por tel la foi íco ne dis so tudo. Mas, se for mos
lem brar da gran de za po lí ti ca, ape nas que ro di zer o
se guin te: Flá vio Mar cí lio go ver nou o Ce a rá e pre si diu
por duas ve zes a Câ ma ra Fe de ral; Fran ce li no Pe re i ra,
de quem V. Exªs têm sa u da des, pi a u i en se; Mo re i ra
Fran co, no Rio de Ja ne i ro; Car los Afon so, em San ta
Ca ta ri na. O Pi a uí tem ex por ta do aqui lo que é gen te,
que faz esse País avan çar.

Srªs e Srs. Se na do res, que ría mos re gis trar a im -
por tân cia do au tor. Como o Pi a uí, o Bra sil, o mun do

ju rí di co e a Aca de mia Bra si le i ra de Le tras per de ram
re cen te men te Evan dro Lins e Sil va, é hora de o Esta -
do es tar pre sen te com mais um fi lho seu, Álva ro Pa -
che co, na Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.

Pre si den te Sar ney, que ro di zer que a ban de i ra
do Pi a uí é mais bo ni ta do que a do Bra sil. Pos sui as
mes mas co res: ver de, ama re lo, azul, bran co, mas tem 
uma só es tre la. Sá ba do essa es tre la foi o seu fi lho
ilus tre, o po e ta Álva ro Pa che co, que tem uma fo lha de
ser vi ço ex tra or di ná ria. Não vou can sá-los, por que,
como o pro fes sor Sar ney, Álva ro Pa che co tem de ze-
nas e de ze nas de obras li te rá ri as e des ta cou-se tam -
bém no ci ne ma. O ex-Se na dor da Re pú bli ca, que es -
te ve pre sen te, foi as ses sor es pe ci al do Pre si den te
Sar ney em 1985 e 1986, quan do foi ele i to Se na dor da 
Re pú bli ca pelo Esta do do Pi a uí. Exer ceu seu man da-
to até 1995, par ti ci pan do até mes mo da Cons ti tu in te
de 1988, sen do um dos sig na tá ri os da Cons ti tu i ção
atu al.

Nes sa fes ta, Pre si den te José Sar ney, es ta va um 
so bri nho de Afon so Ari nos. Eu lhe di zia para que bus -
cas se o li vro e o dis co aqui pu bli ca dos pelo Pre si den-
te Anto nio Car los com os me lho res mo men tos do Par-
la men to, os me lho res dis cur sos. Entre to dos, sem dú -
vi da al gu ma, o que mais me em pol gou foi o de Afon so
Ari nos de nun ci an do o aten ta do da Rua To ne le i ro, em
que fa le ceu o ma jor Vaz e foi ví ti ma o De pu ta do Car -
los La cer da.

Para ter mi nar, que ro di zer que fi cou acer ta da
uma vi si ta, em se tem bro, do Pre si den te da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras, Alber to da Cos ta e Sil va, à Aca -
de mia de Le tras do Pi a uí e à Aca de mia Par na i ba na
de Le tras, da mi nha ci da de e da qual sou mem bro.
Qu e ro fa lar de Par na í ba como Sê ne ca  que não mo ra-
va nem em Ate nas nem em Espar ta , quan do fa la va
de sua ci da de: não é uma pe que na ci da de, é a mi nha
ci da de. O Pre si den te da Aca de mia de Le tras se pron -
ti fi cou a aten der ao con vi te de es tar no Pi a uí, pres ti gi-
an do os inú me ros in te lec tu a is que lá exis tem e que
es tão tão bem re pre sen ta dos no Esta do do Rio de Ja -
ne i ro por Álva ro Pa che co.

São es sas as nos sas pa la vras e a ho me na gem
que o Pi a uí quer fa zer ao seu fi lho in te lec tu al ilus tre.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Antes de
con ce der a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,
que ro di zer da mi nha sa tis fa ção em pre si dir esta ses são
no mo men to em que o Se na dor Mão San ta elo gia um
dos gran des po e tas do Bra sil, que é Álva ro Pa che co.

Com a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
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dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Jor nal
do Bra sil de hoje traz uma ma té ria que jul go de mu i ta
im por tân cia, até em se qüên cia ao dis cur so que a Se -
na do ra Íris de Ara ú jo fez, des ta can do a ques tão da
cul tu ra in dí ge na e do ín dio no Bra sil.

A ma té ria tem o se guin te ti tu lo:
Dou tor na tri bo.
O Bra sil terá em de zem bro seu pri me i-

ro ín dio com o tí tu lo de mes tra do. A pós-gra -
du a ção, em Fi si o te ra pia, está sen do fe i ta no
Mato Gros so do Sul. Essa é uma das no tí ci-
as que Mar cos Te re na dará ter ça-fe i ra ao
Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, da Edu ca ção,
com quem vai dis cu tir a cri a ção da Uni ver si-
da de Au tô no ma dos Po vos Indí ge nas.”

Sr. Pre si den te, re al men te essa é uma no tí cia
mu i to im por tan te. Te mos ou vi do e lido dis cur sos e te -
ses a res pe i to da ques tão in dí ge na, em que o en fo-
que, a gran de ca u sa, o pon to má xi mo tem sido só a
ques tão da de mar ca ção de ter ras. Con tu do, hoje,
para 0,5% da po pu la ção na ci o nal que re pre sen ta os
in dí ge nas do Bra sil, há 12% da área do nos so ter ri tó-
rio de mar ca da. Por tan to, pa re ce-me que o gran de
pro ble ma dos ín di os no Bra sil não é mais a ques tão
de ter ras, mas, sim, a ques tão do ín dio como ser hu -
ma no, bus can do efe ti va men te dar a ele a dig ni da de e
o res pe i to que me re ce.

Nes se con tex to, a no tí cia de que Mar cos Te re na
– que tem sido, in clu si ve, um fun ci o ná rio gra du a do da
Fu nai du ran te mu i to tem po – con clu i rá seu mes tra do
em de zem bro traz nova luz à ques tão in dí ge na. Na
ver da de, mu i tos ín di os já têm cur so su pe ri or. No meu
Esta do, exis tem ad vo ga dos, pro fes so res com li cen ci-
a tu ra ple na e mais de duas de ze nas de ín di os cur san-
do a Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra i ma. Pelo Bra sil
afo ra, há tam bém mu i tos ín di os que es tão con clu in do
ou con clu í ram seus cur sos su pe ri o res. E essa tese de 
uma uni ver si da de au tô no ma dos po vos in dí ge nas
me re ce ser ana li sa da, como me re ce ser ana li sa da,
por exem plo, a cri a ção de co tas para os ín di os nas
uni ver si da des pú bli cas, a exem plo da cota para os ne -
gros. Para tal me di da, en ten do que se ria o caso ape -
nas de se es ta be le cer uma cor re la ção em ter mos da
par ti ci pa ção do ín dio na for ma ção da raça bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, ao mes mo tem po em que re gis-
tra mos essa no tí cia po si ti va da imi nen te con clu são de 
um mes tra do por um ín dio, le mos tam bém, nas edi -
ções de hoje do Jor nal do Bra sil, de O Glo bo e da
Fo lha de S.Pa u lo, que o atu al Pre si den te da Fu nai
deve ser de mi ti do nas pró xi mas ho ras – aliás, que se -
ria de mi ti do nes ta tar de. Não co nhe ço o atu al pre si-

den te da Fu nai, não sei das suas qua li da des ou de
seus de fe i tos, não sei como foi in di ca do e como che -
gou a Pre si den te da Fu nai. O cer to é que isso nos
leva a re fle tir so bre essa ins ti tu i ção, cujo pri me i ro pre -
si den te foi no me a do em de zem bro de 1967  há 35
anos, por tan to. A ins ti tu i ção já teve 27 pre si den tes,
con tan do o atu al. Se for no me a do ou tro em pou cas
ho ras ou dias  até já se anun cia o nome do su ces sor
–, será o 28º pre si den te, o que re sul ta na mé dia de
pou co mais de um ano para cada pre si den te. A des -
con ti nu i da de ad mi nis tra ti va não tra ba lha a fa vor dos
ín di os, ain da mais que a Fu nai tem sido sis te ma ti ca-
men te cor ro í da, di mi nu í da em seus or ça men tos, até
de ma ne i ra pro po si tal, por uma atu a ção cres cen te
das ONGs, que vêm ocu pan do o lu gar da Fu nai na
ques tão in dí ge na do Bra sil.

É de se ad mi rar, quan do se ana li sa essa nova
de mis são de um pre si den te da Fu nai, que não se co -
gi te em no me ar um ín dio para pre si di-la. Fico re al-
men te es tar re ci do por es sas or ga ni za ções vol ta das à
ca u sa in dí ge na não con si de ra rem que já é hora de
um ín dio di ri gir a Fu nai. Qu a li da des para isso eles
têm. Só o fato de se rem ín di os já se ria su fi ci en te, não
pre ci sa ri am nem de ti tu la ção. Aliás, veja-se o exem-
plo do pró prio Pre si den te da Re pú bli ca, que não tem
cur so su pe ri or e está di ri gin do mu i to bem o País. Por-
tan to, não ha ve ria ne ces si da de de um ín dio com cur -
so su pe ri or para di ri gir a Fu nai. Nin guém me lhor do
que um ín dio para en ten der os pro ble mas de les.

Por tan to, a exem plo do Sr. Mar cos Te re na, cuja
for ma ção vai além da gra du a ção, de um cur so su pe ri-
or puro e sim ples, pois está ter mi nan do o seu mes tra-
do, exis tem ou tros ín di os que po de ri am ocu par a pre -
si dên cia da Fu nai. Se é ver da de i ro o que está pu bli ca-
do nos jor na is de hoje, eu gos ta ria de fa zer um ape lo
ao Pre si den te Lula para que re a li zas se mais um ges -
to his tó ri co: já que Sua Exce lên cia foi o pri me i ro Pre -
si den te a no me ar um ne gro para o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, que tam bém seja o pri me i ro Pre si den te da
Re pú bli ca a no me ar um ín dio para a pre si dên cia da
Fu nai. Quem sabe, a par tir daí, a ca u sa in dí ge na seja
re al men te le va da a sé rio, bus can do-se efe ti va men te
be ne fi ci ar os ín di os e não al guns “pro cu ra do res” de
ín di os.

Digo pro cu ra do res en tre as pas por que mu i tos fa -
lam em nome dos ín di os sem ter pro cu ra ção para isso.
Aliás, é até in te res san te o que des co bri quan do fui Pre -
si den te da CPI das ONGs: a mé dia das ONGs in di ge-
nis tas é de uma para 800 a 900 ín di os. É uma pro por ção
nun ca vis ta. Não há cor re la ção em ne nhu ma ou tra área
so ci al, seja na área do me nor aban do na do, na do ido so
ou na dos ai dé ti cos. Não há, em ne nhu ma ou tra área,
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cor re la ção tão gran de de ins ti tu i ções não go ver na men-
ta is pre o cu pa das com uma ca u sa.

Já que es ta mos tra tan do de Orga ni za ções Não
Go ver na men ta is e de Fu nai, Sr. Pre si den te, es cla re-
ço que a sa ú de in dí ge na no Bra sil foi re ti ra da da Fu -
nai e trans fe ri da para a Fu na sa (Fun da ção Na ci o nal
de Sa ú de). Até aí, pen so que o pas so te nha sido acer-
ta do, pois a Fu na sa é ór gão es pe ci a li za do e tem con -
di ções de cu i dar da sa ú de tan to dos in dí ge nas quan to
dos não-in dí ge nas. Mas o que se fez foi a ter ce i ri za-
ção dos ser vi ços de sa ú de para as Orga ni za ções Não 
Go ver na men ta is.

So bre esse tema, leio do cu men to so bre re u nião
re a li za da na Fu na sa, pu bli ca do e as si na do pelo Se -
cre tá rio Exe cu ti vo do Cimi (Con se lho Indi ge nis ta Mis -
si o ná rio). Nes sa re u nião, co gi ta-se pas sar os con vê-
ni os fe i tos com as Orga ni za ções Não Go ver na men ta-
is para as Orga ni za ções da So ci e da de Ci vil de Inte -
res se Pú bli co, as Oscips. Pois bem, exis te uma fina
nu an ce en tre as ONGs e as Oscips. Estas são obri ga-
das a pres tar con tas e têm sua con du ta re gi da pela
Lei 9.790, de 1999. E vejo que as Orga ni za ções Não
Go ver na men ta is, es pe ci fi ca men te o Cimi, que cita
ou tras ins ti tu i ções, não es tão ace i tan do essa idéia.
Te mos de pen sar de ma ne i ra sé ria e na ci o na lis ta so -
bre essa ques tão, le van do em con si de ra ção que nos -
sos in dí ge nas já es ta vam aqui quan do che ga ram os
eu ro pe us. Tam bém pre ci sa mos pas sar a lim po essa
his tó ria da Fu nai, das ONGs e do aten di men to às co -
mu ni da des in dí ge nas.

Além dis so, que ro ler um do cu men to so bre a sa -
ú de in dí ge na que está no site , cuja fon te é a Fu na sa
(Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de). Le rei so men te al guns
da dos.

O ín di ce de mor ta li da de in fan til é de 57,2 por mil
nas ci dos vi vos. Essa é a taxa bra si le i ra para os ín di os.
Em al guns Esta dos, a si tu a ção é bem pior. A meta é
re du zir em 50%, atin gin do 28,6 por mil. Lem bre-se
que a taxa bra si le i ra ge ral é de 29,6%. Re pi to a V.
Exªs: a mor ta li da de in fan til dos ín di os bra si le i ros é de
57,2 por mil nas ci dos vi vos, e a meta é re du zi-la pela
me ta de até 2006.

Há 108,6 ca sos de tu ber cu lo se por 100 mil ín di-
os. A meta é re du zir esse ín di ce em 30%.

Qu an to ao sa ne a men to bá si co, por um lado, há
a opi nião da que les in di ge nis tas ra di ca is, que que rem
que os ín di os vi vam como vi vi am quan do Pe dro Álva -
res Ca bral che gou ao País. Por tan to, não se ria o caso
de pen sar em sa ne a men to bá si co. Mas, na re a li da de,
as al de i as são ver da de i ras ci da des, pe que nas ci da-
des que pre ci sam, sim, de sa ne a men to bá si co. Os ín -

di os me re cem, sim, que se evi tem as do en ças que
po dem ser evi ta das com sa ne a men to bá si co.E a si tu-
a ção é gri tan te.

Se gun do da dos da Fu na sa, 44% das al de i as
não têm água en ca na da e tra ta men to de es go to. E
pre ten de-se im plan tar sa ne a men to bá si co em 3.265
al de i as. Na ver da de, se for mos pas sar a lim po mes mo
es ses da dos, ve re mos que em qua se ne nhu ma al de ia
bra si le i ra exis te sa ne a men to bá si co.

Qu an to à ma lá ria, a in ci dên cia é de 31,8 por mil
nas co mu ni da des in dí ge nas, e a meta é re du zir pela
me ta de os ca sos, em três anos.

No que se re fe re à des nu tri ção, 30% da po pu la-
ção me nor de cin co anos é des nu tri da. E con si de ro
esse dado bas tan te ge ne ro so, pois, na ver da de, os
nos sos ín di os que vi vem nas al de i as es tão re al men te
des nu tri dos na sua gran de ma i o ria, como é o caso
dos ín di os ia no mâ mis, que vi vem semi-iso la dos numa 
re gião inós pi ta em que exis te pou ca caça e que são
des nu tri dos. No en tan to, há pro pa gan da in ter na ci o nal
para man tê-los as sim.

Com re la ção à co ber tu ra va ci nal, 62% dos dis -
tri tos sa ni tá ri os não dis põem de co ber tu ra para do en-
ças que po dem ser evi ta das por va ci na ção.

Qu an to às DSTs e à AIDS, fo ram re gis tra dos
1.462 ca sos, em 2002, e pre ten de-se im plan tar um
pro gra ma de pre ven ção em to dos os dis tri tos, re du-
zin do a in ci dên cia pela me ta de.

Com re la ção à pre ven ção do cân cer do colo de
úte ro, quin ze dis tri tos não têm con tro le.

No que se re fe re a al co o lis mo, a su i cí dio e à sa -
ú de bu cal, ne nhum dis tri to dis põe de pro gra ma.

A fon te des ses da dos, re pi to, é a Fun da ção Na -
ci o nal de Sa ú de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan to à
no me a ção ou não de mais um Pre si den te da Fu nai, é
pre ci so que re al men te este Se na do tra te da po lí ti ca
in di ge nis ta no País, que deve ser vol ta da mu i to mais
para o ín dio como ser hu ma no e como ci da dão que
para a pre o cu pa ção ex tre ma da que se teve nos úl ti-
mos anos com a ter ra. Já es tão de mar ca dos 12% do
ter ri tó rio na ci o nal, e mu i tas áre as já es tão pre ten di-
das ou de li mi ta das.

Re i te ro a ne ces si da de de se olhar a ques tão in dí-
ge na com mais se ri e da de. Ape lo ao Go ver no do Pre si-
den te Lula para que re al men te faça es sas mu dan ças e
ao Pre si den te da Fu na sa para que efe ti va men te mo ra li-
ze a ter ce i ri za ção dos ser vi ços de sa ú de nas co mu ni da-
des in dí ge nas. No meu Esta do, por exem plo, duas
ONGs re ce bem mais re cur sos para aten der 7% da po -
pu la ção, que re pre sen tam os ín di os no meu Esta do,
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que to dos os Mu ni cí pi os do in te ri or do meu Esta do. Algo 
está equi vo ca do. Os da dos não são con di zen tes com o
di nhe i ro que está sen do re me ti do.

Ao fi na li zar, apro ve i tan do, se é ver da de i ra, a no -
tí cia so bre a subs ti tu i ção do Pre si den te da Fu nai, no -
va men te ape lo ao Pre si den te Lula para que en tre
para a his tó ria do Bra sil, no me an do um ín dio para di ri-
gir o ór gão má xi mo de de fe sa dos in te res ses dos ín di-
os, que é a Fu nai. Aliás, não co nhe ço ne nhu ma as so-
ci a ção fe mi ni na di ri gi da por ho mem e ne nhu ma as so-
ci a ção de ne gros di ri gi da por bran cos. Não en ten do
por que a Fu nai é di ri gi da por um não-ín dio.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, 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. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Le o nel Pa van, do PSDB de San ta
Ca ta ri na, como Lí der da Mi no ria, 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, meu
ami go Mão San ta, Srªs e Srs. Se na do res, acom pa-
nhan do ma té ri as ve i cu la das na im pren sa, num dos
jor na is de gran de cir cu la ção, li que o Mi nis tro que co -
man da o Fome Zero no Bra sil con tes ta Fer nan do
Hen ri que Car do so, di zen do que o ex-Pre si den te foi
mu i to in fe liz e im pró prio quan do fez crí ti cas ao Pro-
gra ma de Go ver no Fome Zero. E S. Exª diz que Fer -
nan do Hen ri que Car do so nada fez para aca bar com a 
fome no País.

Não que ro ser ad vo ga do de Fer nan do Hen ri que
Car do so nem te nho pro cu ra ção para sê-lo. Po rém,
que ro di zer ao Mi nis tro que Fer nan do Hen ri que Car -
do so, por tudo o que fez pela eco no mia, pela in fra-es-
tru tu ra, pela edu ca ção, pela sa ú de, pelo so ci al, tem
di re i to, sim, não ape nas de mos trar o rumo, mas de
fa zer du ras crí ti cas – se for ne ces sá rio, ele as sim fará
– a pro gra mas de ma gó gi cos ou a pro gra mas que ain -
da não sa í ram do pa pel.

Aliás, já se pas sa ram mais de seis me ses, e o
Go ver no tem can ta do em ver so e pro sa o Pro gra ma
Fome Zero. Ain da es ta mos pa ti nan do com re la ção a
esse pro gra ma, por que anun ci am para a po pu la ção
que o pro gra ma está aten den do “x” pes so as em de -
ter mi na dos Esta dos e não in for mam o nú me ro real.
Di zem que es tão aten den do os Esta dos, mas não di -
zem o nú me ro de cri an ças ou de fa mí li as aten di das
pelo Pro gra ma Fome Zero. Nos ae ro por tos, nos Esta -
dos, em en ti da des, em qual quer lu gar do Bra sil, há

cam pa nhas ar re ca dan do re cur sos para o Pro gra ma
Fome Zero. Na ver da de, não há nada trans pa ren te
em re la ção a to dos os re cur sos re ce bi dos.

Não so mos con trá ri os a essa ini ci a ti va. Lon ge
dis so, so mos a fa vor do pro gra ma; so mos a fa vor do
Bra sil. Pro gra mas que pre ten dam be ne fi ci ar a so ci e-
da de têm o apo io da Opo si ção, por que que re mos um
Bra sil cada vez me lhor, mais jus to.

Di zer que Fer nan do Hen ri que Car do so não fez
nada é uma ofen sa a to dos os Par ti dos que apo i a ram
o Go ver no pas sa do, in clu si ve aos Par ti dos que hoje
apói am o Go ver no Lula.

Para re fres car a me mó ria do Mi nis tro e da que-
les que fa lam em he ran ça mal di ta, cito da dos re fe ren-
tes a ape nas 12 pro gra mas da Rede de Pro te ção So -
ci al de Fer nan do Hen ri que Car do so: bol sa-ali men ta-
ção, com mais de 1,3 mi lhão be ne fi ci a dos; Peti, com
mais de 810 mil be ne fi ci a dos; bol sa-es co la, mais de
oito mi lhões de be ne fi ci a dos; o au xí lio gás, mais de
oito mi lhões de be ne fi ci a dos; agen te jo vem, mais de
100 mil be ne fi ci a dos; abo no sa la ri al, mais de qua tro
mi lhões de be ne fi ci a dos; bol sa qua li fi ca ção, mais de
dez mil be ne fi ci a dos; se gu ro de sem pre go, mais de
4,5 mi lhões de be ne fi ci a dos; se gu ro sa fra, mais de
930 mil be ne fi ci a dos, apo sen ta do ri as e pen sões ru ra-
is, mais de seis mi lhões de be ne fi ci a dos; ren da men -
sal vi ta lí cia, mais de 750 mil be ne fi ci a dos; pres ta ção
con ti nu a da, mais de 1,5 mi lhão de be ne fi ci a dos.

Srªs e Srs. Se na do res, es tou ci tan do aqui ape -
nas al guns dos pro gra mas so ci a is de Fer nan do Hen -
ri que Car do so. Mas, com todo o res pe i to ao Mi nis tro – 
e tor ço para que tudo dê cer to, que S. Exª con si ga
avan çar –, ao di zer que Fer nan do Hen ri que Car do so
não fez nada pelo País, quan do há to dos es ses be ne-
fí ci os, S. Exª ofen de a ins ti tu i ção, bem como um Go -
ver no e os Par ti dos que o apo i a ram du ran te oito anos.

Para eli mi nar a fome, não bas ta ape nas a von ta-
de, a po lí ti ca e o de se jo. É pre ci so ge rar tra ba lho, for ta-
le cer as mé di as, pe que nas e mi cro em pre sas. É pre ci so,
ain da, que seja di mi nu í da a car ga tri bu tá ria. Não que ro
aqui le van tar ques tões so bre o Go ver no pas sa do, mas,
para eli mi nar a fome, o atu al Go ver no, que con tes ta va
tan to a car ga tri bu tá ria no País, pre ci sa ago ra di mi nuí-la.
É pre ci so, meu Pre si den te Mão San ta, me lho rar as ro -
do vi as des te País, para que os pro du tos che guem mais
ba ra tos à mesa dos tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – No bre Se -
na dor Le o nel Pa van, V. Exª já ul tra pas sou em 20% o
tem po pre vis to e fez uma de fe sa de 100% do ex-Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. V. Exª se saiu
mu i to bem como Lí der da Mi no ria.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Qu e ri do
ami go Pre si den te, para en cer rar o meu pro nun ci a-
men to, a mi nha de fe sa a Fer nan do Hen ri que Car do-
so, e até para aler tar o Pre si den te, que ro di zer que
pre ci sa mos me lho rar a se gu ran ça pú bli ca, o sa ne a-
men to bá si co e in ter vir na sa ú de e na edu ca ção, a
exem plo do que fez o Go ver no Fer nan do Hen ri que
Car do so, me lho ran do a edu ca ção do nos so País, ti -
ran do as cri an ças das ruas, eli mi nan do, pra ti ca men-
te, a eva são es co lar, cri an do um pro gra ma de com ba-
te à Aids co pi a do no mun do in te i ro. É pre ci so in ves tir
no tu ris mo e na ge ra ção de em pre gos. Ge ran do tra -
ba lho, Se na dor Mão San ta, com cer te za va mos eli mi-
nar a fome no nos so País.

Qu es ti o nar o que fez Fer nan do Hen ri que Car do-
so, quan do em seis me ses o Go ver no ain da está pa ti-
nan do, é que rer achar que to dos nós aqui es ta mos fa -
zen do o pa pel de bobo.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

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, es tou
en vi an do à Mesa, hoje pre si di da em gran de par te da
ses são pelo Se na dor Mão San ta, um re que ri men to
de in for ma ções as sim re di gi do:

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,
re que re mos se jam pres ta das, pela Srª Mi-
nis tra de Esta do de Mi nas e Ener gia, as se -
guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a ção da
Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo (ANP), vin cu-
la da àque la au to ri da de:

1. ma triz de cál cu lo dos ro yal ti es pa-
gos a Esta dos e Mu ni cí pi os pro du to res de
pe tró leo;

2. vo lu mes pro du zi dos no Rio Gran de
do Nor te, em nú me ro de bar ris, en tre maio
de 2002 e ju nho de 2003, mês a mês;

3. ra zão da que da de R$21,9 mi lhões
para R$16,6 mi lhões, no mon tan te pago, em 
ro yal ti es, ao Rio Gran de do Nor te e seus
Mu ni cí pi os pro du to res, en tre maio e ju nho
úl ti mos.

Sr. Pre si den te, não é a pri me i ra vez, nem será
a úl ti ma, que vol ta re mos a esta tri bu na para fa lar so -
bre o pe tró leo e seus de ri va dos, so bre o seu apro ve-
i ta men to no Rio Gran de do Nor te.

A des pe i to dos gran des in ves ti men tos re a li za-
dos pela Pe tro bras no Rio Gran de do Nor te, que já

che gam à soma de R$14 bi lhões ao lon go de vin te
anos, não é pos sí vel se ace i tar que o pe tró leo não
seja uma fon te de ri que za e de sen vol vi men to para o
Esta do do Rio Gran de do Nor te, quan do sua pro du-
ção é de 100 mil bar ris/dia, quan tia só su pe ra da pelo
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Entre tan to, o que acon te ce com o nos so pe tró-
leo? Hoje, como com pen sa ção pelo seu apro ve i ta-
men to, só te mos os ro yal ti es, cu jos va lo res pa gos,
quan do eu era Go ver na dor, meu caro Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no, eram da or dem de R$900 mil a R$1
mi lhão por mês, ou seja, va lo res pe que nos, ir ri só ri os,
in su fi ci en tes.

O cer to é que não ti ve mos, ain da, a re tri bu i ção
por par te da Pe tro bras. To da via, quan do os ro yal ti es
do pe tró leo so fre ram ma jo ra ção, eis que nos de pa ra-
mos com a que da, de um mês para ou tro: nes te, pa -
ga ram R$16 mi lhões e, no an te ri or, R$21 mi lhões.

Que fa tor ge rou essa que da? O que a Pe tro bras
tem a di zer? Será que foi a ba i xa na co ta ção do bar ril?
Se foi esse o mo ti vo, não há ou tra re per cus são a não
ser a di mi nu i ção do va lor pago aos Esta dos e Mu ni cí-
pi os pro du to res de pe tró leo.

O re pre sen tan te da Pe tro bras em nos so Esta do
de cla ra que ape nas a Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo
pode es cla re cer a ques tão. Por tan to, sur giu a idéia – e
não po de ría mos de i xar de tra zê-la – de apre sen tar re -
que ri men to para ob ter a in for ma ção cor re ta a res pe i to
do as sun to. Não po de mos con ti nu ar pro du zin do pe-
tró leo, a exem plo do Rio de Ja ne i ro, onde a pro du ção
é ex po nen ci al, sem co bran ça do ICMS. Não po de mos
con ti nu ar pro du zin do pe tró leo sem ob ter os ro yal ti es
pa gos ade qua da men te. Não po de mos con ti nu ar pro -
du zin do pe tró leo e não ser con si de ra da a pos si bi li da-
de real e con cre ta da ins ta la ção de uma re fi na ria pelo
me nos na Re gião Nor des te, e, den tro da Re gião Nor -
des te, no Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Gos ta ria de es tar na si tu a ção do Se na dor Cé sar
Bor ges, cujo Esta do é um gran de pro du tor de pe tró-
leo e de tém uma re fi na ria de pe tró leo, sem do res de
ca be ça ou pre o cu pa ções em re la ção à pro du ção de
pe tró leo. Mas o que ve mos di a ri a men te no Rio Gran -
de do Nor te é o es bu lho de nos sos di re i tos. Não pro -
tes tar, não pro cu rar in ter pe lar, não pro cu rar co brar
se ria uma omis são in jus ti fi cá vel. Uma omis são que,
aliás, não tem pa u ta do a mi nha atu a ção par la men tar,
por que, como Se na dor na Le gis la tu ra de 1991 a
1995, apre sen tei um pro je to pela co bran ça de ICMS
de pe tró leo para os Esta dos pro du to res na ori gem. O
pro je to che gou a ser apro va do no Se na do e, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, não teve a mes ma sor te.
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Assis te-me, en tão, o di re i to de vir aqui e di zer
que é che ga da a hora da pres ta ção de con tas, de um
en con tro de con tas com Esta dos como o Rio Gran de
do Nor te e Rio de Ja ne i ro, de uma for ma que não os
de i xe com o pi res na mão.

O Mu ni cí pio de Ma cau, um dos pre ju di ca dos,
que re ce beu o ma i or re pas se dos ro yal ti es, per deu
R$214 mil de maio para ju nho. Por co in ci dên cia, es ti-
ve on tem com o Pre fe i to de Ma cau, José Antô nio, que 
es ta va ver da de i ra men te in dig na do com a si tu a ção. S.
Exa con ta va com uma re ce i ta es tá vel pro por ci o na da
pe los ro yal ti es, o que não ocor reu. Fui Go ver na dor e
ten tei de to das as ma ne i ras con clu ir o es go ta men to
sa ni tá rio da ci da de de Ma cau e não pude fazê-lo. Fi -
ze mos ain da uma das duas ba ci as.

A ci da de de Ma cau, que sem pre teve os in ves ti-
men tos adi a dos, cuja fá bri ca de bar ri lha não con se-
guiu se con so li dar, pede jus ti ça há mu i to tem po.

Dou o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor Cé -
sar Bor ges.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – No bre Se na-
dor Ga ri bal di Alves, as so cio-me à sua luta e à sua in -
dig na ção a fa vor de uma re par ti ção mais jus ta dos im -
pos tos em nos so País. Qu an do V. Exª de fen de a co -
bran ça na ori gem da pro du ção de pe tró leo, de fen de o
que hoje exis te na le gis la ção de co bran ça de ICMS. A
co bran ça hoje é na ori gem da pro du ção. Nor mal men-
te é fe i to as sim para to dos os pro du tos. Ago ra, ex cep-
ci o na li za ram na Cons ti tu in te de 1998 quan to ao pe-
tró leo. Para o pe tró leo há ou tra re gra: a co bran ça pas -
sa a ser no des ti no e não na ori gem. Acre di to que V.
Exª sa i ba as ra zões. Mais uma vez, em pre ju í zo dos
Esta dos mais po bres, que àque la épo ca, como dis se
V. Exa, não pro du zi am ex po nen ci al men te como o Rio
de Ja ne i ro. A re gra era para be ne fi ci ar os Esta dos
com ma i or de man da, ma i or con su mo, o Esta do de
São Pa u lo. Então, são dois pe sos, duas me di das. V.
Exª está pro cu ran do jus ti ça. Se o ICMS é co bra do na
ori gem, que seja uni for mi za do em todo País, com to -
dos os pro du tos, in clu si ve, o pe tró leo. É uma luta an ti-
ga de V. Exª, dos go ver na do res dos Esta dos pro du to-
res de pe tró leo que não evo lu iu. Se V. Exª me per mi te,
es ta mos mais uma vez as sis tin do a uma po lí ti ca de
dois pe sos, duas me di das, a de pen der da si tu a ção.
Pro põe-se, na re for ma tri bu tá ria hoje em dis cus são
na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Des vin cu la ção das Re -
ce i tas da União, a tão fa mo sa DRU, fun da men tal para
que o Go ver no Fe de ral al can ce o su pe rá vit pri má rio.
No en tan to, não se pre vê para os Esta dos e Mu ni cí pi-
os bra si le i ros essa mes ma me di da. Argu men ta-se,
en tão, que são re cur sos a se rem apli ca dos na sa ú de,
na edu ca ção. Quer di zer, isso só vale para o Go ver no

Fe de ral que pode ver de sa pli ca dos, da for ma como a
lei re gu la men ta, os re cur sos da edu ca ção, da sa ú de.
Ago ra, para os Esta dos e Mu ni cí pi os é obri ga tó rio
esse cum pri men to. É che ga do o mo men to em que o
be ne fí cio ou a pe na li da de de uma le gis la ção atin ja to -
dos os en tes fe de ra dos: Go ver no Fe de ral, Esta dos e
Mu ni cí pi os. É mais ou me nos ao que V. Exª diz com
re la ção à co bran ça do pe tró leo, que é fe i to no des ti no.
Que ago ra na re for ma tri bu tá ria pos sa ser re vis ta
essa ques tão, pre ju di ci al aos Esta dos pro du to res. No
caso da des vin cu la ção de re cur sos, des vin cu la-se
para to dos os en tes fe de ra dos (Go ver no Fe de ral,
Esta dos e Mu ni cí pi os) ou não se des vin cu la para nin -
guém. So li da ri zo-me com a luta de V. Exª. Cito, mais
uma vez, a re fi na ria. Qu e ro di zer que o Esta do da Ba -
hia, como todo o povo Nor des ti no, é fa vo rá vel à im-
plan ta ção de uma re fi na ria no Nor des te. Pos su í mos
mer ca do con su mi dor, por tos de águas pro fun das e
pro du zi mos pe tró leo. Qu e ro as so ci ar-me a V.Exª nes -
sa luta, que é de todo o Nor des te. Mu i to obri ga do.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço ao Se na dor Cé sar Bor ges que con tri-
bu iu para o meu dis cur so e até ali vi ou-me de uma pre -
o cu pa ção. Ten do em vis ta que não pos so abu sar da
pa ciên cia da Mesa, S. Exª trou xe es cla re ci men tos im -
por tan tes com re la ção a uma luta que não é só nos sa,
mas do Esta do do Rio de Ja ne i ro, de Ser gi pe, do Rio
Gran de do Nor te, do Ce a rá, da Ba hia e de to dos os
ou tros pro du to res de pe tró leo. A Ba hia, de cer ta ma -
ne i ra, não tem mu i ta pre o cu pa ção. Como pos sui a re -
fi na ria de Lan dul fo Alves, pro duz os de ri va dos. Dis-
põe da ar re ca da ção de ICMS por meio da pro du ção
de de ri va dos.

Essa luta foi tam bém do Se na dor Ge ral do Melo,
que apre sen tou uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção se me lhan te à nos sa. A pro pos ta de S. Exª con ti-
nua tra mi tan do. Já foi apro va da no ple ná rio em pri me-
i ro tur no e vol tou. Fo ram apre sen ta das emen das.
Ago ra, está aguar dan do ser apen sa da à pro pos ta de
re for ma tri bu tá ria, quan do esta vier ao Se na do. O Se -
na dor Ge ral do Melo con tou, in clu si ve, com as as si na-
tu ras dos Se na do res Fer nan do Be zer ra a José Agri pi-
no. É uma luta que en vol ve a nos sa Ban ca da fe de ral
por que não po de mos abrir mão des se di re i to. Não po -
de mos de i xar de ple i te ar jus ti ça. Não há uma ex pli ca-
ção pla u sí vel a res pe i to do que acon te ceu na Cons ti-
tu in te quan do ex cep ci o na ram o pe tró leo e a ener gia.
Há vá ri as ver sões, uma de las é a de que os Esta dos
pro du to res de pe tró leo e ener gia te ri am uma com pen-
sa ção via ro yal ti es. Mas que com pen sa ção foi essa?
Re pre sen tou um ver da de i ro pre sen te de gre go. Até
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pou co tem po, o va lor era tão pe que no que não se po -
de ria fa lar em com pen sa ção.

Qu e ro de i xar meu re gis tro, Se na dor Mão San ta.
Vou en ca mi nhar o re que ri men to à Mesa. Espe ro que
se faça jus ti ça por oca sião da pro pos ta de re for ma tri -
bu tá ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – So bre a

mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 573, 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, re que re mos se jam pres -
ta das, pela Se nho ra Mi nis tra de Esta do de Mi nas e
Ener gia, as se guin tes in for ma ções, re la ti vas à atu a-
ção da Agên cia Na ci o nal de Pe tró leo (ANP), vin cu la-
da àque la au to ri da de:

1. ma triz de cál cu lo dos ro yal ti es pa-
gos a Esta dos e Mu ni cí pi os pro du to res de
pe tró leo;

2. vo lu mes pro du zi dos no Rio Gran de
do Nor te, em nú me ro de bar ris, en tre maio
de 2002 e ju nho de 2003, mês a mês;

3. ra zão da que da, de R$21,9 mi lhões
para R$16,6 mi lhões, no mon tan te pago, em 
ro yal ti es, ao Rio Gran de do Nor te e seus
Mu ni cí pi os pro du to res, en tre maio e ju nho
úl ti mos.

Jus ti fi ca ção

Cabe ao Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de
com o art. 49, X, a Cons ti tu i ção, 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, in clu í dos os da ad mi nis tra ção in -
di re ta.

Pe tró leo e seus de ri va dos são bens es tra té gi-
cos, vi ta is para a eco no mia de qual quer país.

Embo ra pra ti que mos, no Bra sil, a li vre con cor-
rên cia e a li ber da de na for ma ção de pre ços, en ten do
que o mes mo re gi me não se pode apli car, na ín te gra,
a bens es sen ci a is como o pe tró leo.

É de ver do Esta do ze lar a cada pas so, des de a
pes qui sa e la vra até a dis tri bu i ção ao con su mi dor fi -
nal, por pre ços e pela re mu ne ra ção de cada par te en -
vol vi da na pro du ção de bem tão vi tal para to dos. Nem
o Esta do ou o Mu ni cí pio pro du tor de ve rá re ce ber me -

nos pelo óleo que sai de seu sub so lo, nem o con su mi-
dor de ve rá ser pe na li za do por qual quer des vio na for -
ma ção do pre ço fi nal. A jus ta me di da é aque la em que 
to dos, pro du to res e dis tri bu i do res, te nham seus ca pi-
ta is e tra ba lho cor re ta men te re mu ne ra dos, sem que
se pe na li ze o con su mi dor. Que se evi te, en fim, o es -
bu lho da sub-re mu ne ra ção ao Esta do e ao Mu ni cí pio,
evi tan do-se igual men te o abu so na fi xa ção do pre ço
fi nal, que se ca rac te ri za ria, em ca sos ex tre mos, em
cri me con tra a eco no mia po pu lar.

Cabe ao Go ver no, via Agên cia Re gu la do ra, de -
ter mi nar a fór mu la que es ta be le ça essa jus ta me di da.
Cabe ao Go ver no, igual men te, im por à ca de ia de pro -
du ção e dis tri bu i ção a obe diên cia a tais li mi tes. Cabe,
por fim, ao Con gres so – con se qüen te men te, ao Se -
na do Fe de ral – fis ca li zar as ações de am bos, Go ver-
no e agen tes eco nô mi cos en vol vi dos nes se pro ces so.

Sala das Ses sões, 14 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 574, DE 2003

Re quer in for ma ções ao Mi nis tro do
Tra ba lho e Empre go acer ca das no vas
nor mas para o pro ces so de fle xi bi li za ção
das re la ções tra ba lhis tas.

Requeiro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi-
men to Inter no, com bi na do com o dis pos to no art. 50,
§ 2º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das
ao Se nhor Mi nis tro do Tra ba lho e Empre go in for ma-
ções acer ca das no vas nor mas im plan ta das pelo Mi -
nis té rio para o pro ces so de fle xi bi li za ção tra ba lhis ta,
es pe ci fi can do, prin ci pal men te, que ti pos de abu sos
es ta ri am ocor ren do nas ne go ci a ções en tre pa trões e
em pre ga dos, os qua is te ri am de ter mi na do as al te ra-
ções.

Jus ti fi ca ti va

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de 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,
in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
ques tão, es tou so li ci tan do es cla re ci men tos di an te da
di vul ga ção de que as al te ra ções ado ta das pelo Mi nis-
té rio do Traba lho e Empre go te ri am sido mo ti va das
por abu sos no en ca mi nha men to das ne go ci a ções en -
tre pa trões e em pre ga dos. O ob je ti vo do Se na do é o
de se in for mar com se gu ran ça a res pe i to de ques tões
como a de que é ob je to esse Re que ri men to.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-fe i ra  15 18007JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



Sala das Ses sões,  14 de ju lho de 2003. –  Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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. 206 do Re gi-
men to Inter no.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre-
tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

É lido o se guin te

OFÍCIO Nº 166/03–GLPSDB

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men tan do V. Exª, ve nho in di car o Se na-

dor Arthur Vir gí lio, como su plen te, para com por a Co -
mis são de Assun tos So ci a is.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Arthur Vir -
gí lio, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Se na dor Arthur Vir gí-
lio pas sa a in te grar a Co mis são de Assun tos So ci a is,
na con di ção de su plen te, nos ter mos do ex pe di en te
que aca ba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – A Pre si dên-
cia co mu ni ca ao Ple ná rio o re ce bi men to da Men sa-
gens do Pre si den te da Re pú bli ca Res ti tu in do au tó-
gra fos de pro je tos de lei san ci o na dos;

Nº 144, de 2003 (nº 322/2003, na ori gem), de 9
do cor ren te, ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 18, de
2003, que dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir de 1º 
de abril de 2003, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en-
te da Me di da Pro vi só ria n° 116, de 2003, san ci o na do
e trans for ma do na Lei nº 10.699, de 9 de ju lho de
2003; e

Nº 145, de 2003 (nº 323/2003, na ori gem), de 9
do cor ren te, ao Pro je to de Lei de Con ver são nº 19, de
2003, que al te ra as Leis nºs 10.420, de 10 de abril de
2002, e 10.674, de 16 de maio de 2003, e dá ou tras
pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria n°
117, de 2003, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.700, de 9 de ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – As Men sa-
gens nºs 144 e 145, de 2003, ane xa das res pec ti va-
men te aos pro ces sa dos dos Pro je tos de Lei de Con -
ver são nºs 18 e 19, de 2003, pro ve ni en tes das Me di-
das Pro vi só ri as nºs 116 e 117, de 2003, vão à Co mis-
são Mis ta, nos ter mos do art. 11 da Re so lu ção nº 2,
de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Luiz Otá vio, Arthur Vir gí lio,
Ante ro Paes de Bar ros, Re gi nal do Du ar te, Sér gio Gu -
er ra e a Se na do ra Lú cia Vâ nia en vi a ram dis cur sos à
Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no
art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.

IRAQUE – PÓS-GUERRA

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Sem apa nha-
men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra pos sui uma lon -
ga e ar ra i ga da tra di ção de cul ti vo aos prin cí pi os da
au to de ter mi na ção dos po vos, da so be ra nia das na-
ções e da so lu ção pa cí fi ca de con tro vér si as. Faz já
mu i to tem po que nos sa di plo ma cia ama du re ceu e
con quis tou o res pe i to da co mu ni da de in ter na ci o nal,
pelo seu ape go a es ses prin cí pi os e pelo re co nhe ci-
men to do mul ti la te ra lis mo como prin cí pio or de na dor
da con vi vên cia en tre os Esta dos.

Em nos so re la ci o na men to com os ou tros pa í-
ses, nun ca fo mos ten ta dos pelo ar gu men to do po der,
mas sem pre pelo po der do ar gu men to. Des de as pri -
me i ras con fe rên ci as in ter na ci o na is do sé cu lo XX, te -
mos afir ma do nos so com pro mis so com a bus ca de
so lu ções ne go ci a das sob o man to le gi ti ma dor de ins -
ti tu i ções mul ti la te ra is. Para o Bra sil, o uso da for ça no
pla no in ter na ci o nal so men te pode ser ad mi ti do se es -
go ta das to das as al ter na ti vas de so lu ção di plo má ti ca.
E, mes mo nes se caso, a for ça so men te po de rá ser
exer ci da em con for mi da de com os pre ce i tos es ta tu í-
dos na Car ta das Na ções Uni das e de modo con sis-
ten te com as de li be ra ções do Con se lho de Se gu ran-
ça des sa or ga ni za ção.

Foi com base em sua fir me con vic ção quan to ao 
di re i to dos po vos a exer ce rem sua au to de ter mi na ção
que o Bra sil foi, por exem plo, um dos pri me i ros pa í ses
a re co nhe cer a cri a ção do Esta do de Isra el. Aliás, vale 
lem brar que a cons ti tu i ção de Isra el em Esta do so be-
ra no, em 1947, por de ci são da Assem bléia-Ge ral das
Na ções Uni das, ocor reu quan do esse ór gão se en-
con tra va sob a pre si dên cia do de le ga do bra si le i ro,
em ba i xa dor Oswal do Ara nha, o qual mu i to se em pe-
nhou em fa vor da de ci são apro va da.

E é es tri ba do no mes mo prin cí pio que o Bra sil
tem in sis ti do, nos fo ros in ter na ci o na is, para que se-
jam to ma das me di das con cre tas com vis tas à cri a ção
de um Esta do Pa les ti no que seja de mo crá ti co, uni do
e eco no mi ca men te viá vel. Como afir mou nos so re-
pre sen tan te per ma nen te jun to à Orga ni za ção das

18008 Terça-fe i ra  15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    287ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Na ções Uni das, em dis cur so pro fe ri do du ran te ses-
são aber ta do Con se lho de Se gu ran ça so bre a si tu a-
ção na Pa les ti na, pou co mais de um ano atrás,

“O di re i to do povo pa les ti no à au to de ter-
mi na ção e o res pe i to à exis tên cia de Isra el
como um Esta do in de pen den te e se gu ro são
as pec tos es sen ci a is para a cons tru ção, no
Ori en te Mé dio, de um fu tu ro de paz. Essa é
uma dí vi da mo ral das Na ções Uni das. Cons ti-
tui ta re fa que não deve ser adi a da”.

São po si ções sem pre equi li bra das como es sas,
de re co nhe ci men to às ins ti tu i ções mul ti la te ra is e de
aca ta men to ao di re i to in ter na ci o nal, que têm pro pi ci a-
do à di plo ma cia e aos di plo ma tas bra si le i ros o apre ço
e a con fi an ça da co mu ni da de das na ções. Exem plo
ex pres si vo des sa con fi an ça foi a atri bu i ção ao bra si le-
i ro Sér gio Vi e i ra de Mel lo da di fi cí li ma mis são de re -
pre sen tar o Se cre tá rio Ge ral da ONU no Ti mor-Les te,
di ri gin do o fu tu ro país até sua in de pen dên cia, em 20
de maio de 2002. Após de sin cum bir-se com no tá vel
ha bi li da de e com pe tên cia des sa de li ca da ta re fa, nos -
so con ter râ neo foi guin da do ao pos to de Alto Co mis-
sá rio das Na ções Uni das para os Di re i tos Hu ma nos,
no me a ção que re pre sen ta gran de hon ra para to dos
os bra si le i ros.

Sr. Pre si den te, co e ren te com as po si ções que
tem his to ri ca men te de fen di do em sua po lí ti ca ex ter-
na, o Bra sil co lo cou-se fran ca men te con trá rio à guer -
ra re cen te men te pro mo vi da pela co a li zão an glo-ame-
ri ca na con tra o Ira que. Ao lon go de toda a cri se, sus -
ten ta mos a com pe tên cia ex clu si va do Con se lho de
Se gu ran ça da ONU para de ci dir as me di das ne ces sá-
ri as para as se gu rar o ple no cum pri men to das re so lu-
ções per ti nen tes àque le país.

Sin to ni za do com o sen ti men to de todo o povo bra -
si le i ro, o Pre si den te Lula ma ni fes tou-se cla ra men te con -
tra a so lu ção bé li ca do pro ble ma, con vic to de que um
mun do em que o re cur so à for ça de i xe de se fun da men-
tar ex clu si va men te em re gras mul ti la te ra is será in trin se-
ca men te ins tá vel e es tru tu ral men te in se gu ro.

Hoje, só nos cabe la men tar que não se te nha
per se ve ra do na bus ca de uma so lu ção pa cí fi ca. Bal -
da dos os ape los e os es for ços de mu i tos pa í ses que,
tal como o Bra sil, in sis ti am em que se es go tas sem to -
das as al ter na ti vas de so lu ção di plo má ti ca, a guer ra
foi de fla gra da. Em pou cas se ma nas, o re gi me ira qui a-
no foi de pos to e, nes te mo men to, as for ças de ocu pa-
ção não en fren tam se não uma re sis tên cia mu i to dé -
bil, frag men ta da e de sar ti cu la da, que se ma ni fes ta,
prin ci pal men te, na for ma de aten ta dos con tra sol da-

dos seus que se en con trem em si tu a ção de vul ne ra bi-
li da de.

A de po si ção do Go ver no de Sad dam Hus se in e
a cons ti tu i ção de uma ad mi nis tra ção pro vi só ria sob
res pon sa bi li da de das po tên ci as in va so ras já mo ti vou,
in clu si ve, a apro va ção de re so lu ção da ONU re vo gan-
do o blo que io que, du ran te mais de uma dé ca da, iso -
lou o Ira que do flu xo do co mér cio mun di al. É evi den te,
con tu do, que a pre sen ça de tro pas es tran ge i ras em
solo pá trio não é bem to le ra da pela po pu la ção ira qui-
a na, cujo acen dra do sen ti men to na ci o na lis ta é bem
co nhe ci do de to dos que já vi si ta ram aque le país. Avo -
lu mam-se, as sim, a cada dia, as ma ni fes ta ções po pu-
la res de re pú dio à ocu pa ção e às me di das ado ta das
pe los ad mi nis tra do res pro vi só ri os.

Os Go ver nos nor te-ame ri ca no e bri tâ ni co não
es tão, ob vi a men te, ce gos a essa re a li da de. Sa bem
que não po dem pro lon gar in de fi ni da men te sua vi o la-
ção ao di re i to do povo ira qui a no à au to de ter mi na ção.
Estão tam bém cons ci en tes de que, na vi gên cia da si -
tu a ção de anor ma li da de, a par ti ci pa ção da ONU na
re or ga ni za ção ins ti tu ci o nal do país é re qui si to mí ni mo
de le gi ti mi da de do pro ces so. Por isso mes mo, aca ta-
ram a par te do tex to da nova re so lu ção que de cla ra,
ex pres sa men te, que a ONU tra ba lha rá “in ten sa men te
com os Esta dos Uni dos, a Ingla ter ra e o povo ira qui a-
no na for ma ção de um go ver no ira qui a no in de pen-
den te”.

Para re a li zar esse tra ba lho, as Na ções Uni das
con vo ca ram, mais uma vez, nos so con ter râ neo Sér -
gio Vi e i ra de Mel lo, des ta fe i ta no me a do re pre sen tan-
te es pe ci al da en ti da de no Ira que. Tra ta-se de mais
um ato que vem pres ti gi ar a fir me ade são bra si le i ra
aos mais sa lu ta res prin cí pi os do Di re i to Inter na ci o nal,
bem como a no tó ria ha bi li da de de nos sa di plo ma cia.
Abso lu ta men te fiel a es ses prin cí pi os, Sér gio Vi e i ra
de Mel lo afir mou, em sua pri me i ra de cla ra ção ao che -
gar ao Ira que, que o país deve ser go ver na do pe los
pró pri os ira qui a nos o mais rá pi do pos sí vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re mo vi do
o go ver no an te ri or e en cer ra das as hos ti li da des, exis -
te, hoje, uma nova si tu a ção no Ira que. É em face des -
sa nova si tu a ção que vi mos a esta tri bu na su ge rir ao
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va que ini cie ar ti cu-
la ções jun to à ONU e, tam bém, di re ta men te com os
go ver nos dos Esta dos Uni dos e da Grã-Bre ta nha, no
sen ti do de que o Bra sil par ti ci pe da re cons tru ção do
Ira que.

Evi den te men te, não des cu ra re mos de nos sa
par ti ci pa ção na aju da hu ma ni tá ria, que to dos os pa í-
ses mem bros das Na ções Uni das de vem pres tar à so -
fri da po pu la ção ira qui a na. Mas, in de pen den te men te
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dis so, dis po mos de ar gu men tos mu i to con cre tos e
con sis ten tes para ple i te ar par ti ci pa ção nos tra ba lhos
de re cons tru ção da in fra-es tru tu ra e da eco no mia ira -
qui a nas.

O Bra sil é o úni co país da Amé ri ca La ti na com
his tó ri co de re la ções bi la te ra is es pe ci a is com o Ira-
que. Foi dos ma i o res par ce i ros do Ira que na dé ca da
de 80, com pran do pe tró leo e pa gan do com pro du tos
e ser vi ços. Para fi nan ci ar o in ter câm bio, che gou a
ser fun da do, em 1981, um ban co, ten do como só ci-
os em par tes igua is o Ban co do Bra sil e o Raf fi da in
Bank, o ban co es ta tal do Ira que. A fun da ção foi so le-
ne men te co me mo ra da em Bag dá, com um jan tar
en tre o en tão Mi nis tro da Fa zen da, Erna ne Gal vêas,
e o en tão Pre si den te ira qui a no Sad dam Hus se in. O
Ban co Bra si le i ro Ira qui a no S.A. exis te até hoje e
ope ra na ci da de do Rio de Ja ne i ro, di ri gi do por fun -
ci o ná ri os do Ban co do Bra sil.

Na que la dé ca da, o Bra sil foi o ma i or for ne ce-
dor de ser vi ços de edi fi ca ção de obras pú bli cas no
Ira que. Gran des em pre i te i ras na ci o na is, como a
Men des Jú ni or, a Andra de Gu ti er rez e a Ode brecht,
cons tru í ram lá inú me ras gran des obras. A Men des
Jú ni or che gou a em pre gar 30 mil pes so as no Ori en-
te Mé dio. A em pre sa exe cu tou três gran des obras no 
Ira que: a fer ro via Bag dá–Akas hat, um tre cho da ro-
do via Express way e o pro je to Si fão, que bom be a va
a água dos rios Ti gre e Eu fra tes para a ir ri ga ção.
Esses con tra tos, pe los va lo res da épo ca, fo ram de 3 
bi lhões de dó la res. Hoje, se ri am pró xi mos a 10 bi-
lhões de dó la res. To dos es ses pro je tos de en ge nha-
ria con tri bu íam, na que la épo ca, para re du zir o dé fi cit
co mer ci al do Bra sil.

Com o apo io do Ita ma raty, a Volk swa gen con-
se guiu fe char o ma i or con tra to de ex por ta ção já fir -
ma do por uma mon ta do ra bra si le i ra. Ape nas do mo -
de lo Pas sat, fo ram ven di das mais de 100 mil uni da-
des aos ira qui a nos. A Sa dia, que hoje ex por ta cer ca
de 150 mi lhões de dó la res anu a is para o Ori en te
Mé dio, tam bém co me çou a de sen vol ver esse mer-
ca do atu an do no Ira que. Na ex plo ra ção do pe tró leo,
cou be à Pe tro brás des co brir a ma i or re ser va do Ira -
que, o cam po de Maj no on, no nor te do País. A
Embra er for ne ceu oi ten ta uni da des do avião Tu ca no,
mo no mo tor des ti na do ao tre i na men to mi li tar de pi lo-
tos, para a For ça Aé rea Ira qui a na.

A par tir de 1990, as re la ções co mer ci a is en tre
os dois pa í ses fo ram dras ti ca men te re du zi das,
quan do o Bra sil, aten den do às re so lu ções das Na-
ções Uni das, ade riu ao em bar go eco nô mi co con tra
o Ira que. Po rém, aos pou cos, as ex por ta ções bra si-

le i ras co me ça ram a ser re to ma das. No ano pas sa do,
a Mas sey Fer gus son ex por tou 350 tra to res e 100
co lhe i ta de i ras. Tudo de acor do com as re gras da
ONU, por meio do pro gra ma “Pe tró leo por Ali men-
tos”, no âm bi to do qual as re ce i tas do pe tró leo ira-
qui a no só po dem ser uti li za das para a com pra de
pro du tos li ga dos à ali men ta ção do seu povo. Mes mo
res pe i tan do essa res tri ção, o Bra sil foi, na fase do
em bar go, um dos ma i o res com pra do res de pe tró leo
ira qui a no.

Afo ra o pas sa do de in ten so re la ci o na men to
co mer ci al, quan do o flu xo de mer ca do ri as en tre os
dois pa í ses che gou a 4 bi lhões de dó la res ao ano,
ou t’ros mo ti vos apro xi mam Bra sil e Ira que. Afi nal, o
Bra sil tem a ma i or po pu la ção com san gue ára be do 
mun do fora do Ori en te Mé dio, cer ca de 16 mi lhões
de bra si le i ros, ou um em cada dez. Par la men ta res
que vi si ta ram o Ira que nos úl ti mos anos afir mam
que o Bra sil, por vá ri as ra zões, in clu si ve o fu te bol,
é mu i to bem-vis to no país. Mais do que isso, afir -
mam que a pre sen ça do Bra sil no Ira que é mu i to
for te, po den do ser per ce bi da nos car ros bra si le i ros
para lá ex por ta dos – que, em sua ma i o ria, ain da
cir cu lam nas ruas das prin ci pa is ci da des –, nos
equi pa men tos, na pró pria re fe rên cia que a po pu la-
ção ira qui a na tem dos pro du tos bra si le i ros, in clu si-
ve dos pro du tos ali men ta res.

Aliás, a vas ta fro ta de au to mó ve is bra si le i ros
em cir cu la ção no Ira que cria um enor me mer ca do
para a ven da de au to pe ças. Em fun ção do lon go pe -
río do do em bar go, es ses ve í cu los en con tram-se
hoje em pre cá rio es ta do de con ser va ção, pre ci san-
do ur gen te men te de pe ças de re po si ção. Com efe i to,
o mer ca do ira qui a no tem um po ten ci al ines ti má vel
para al guns dos prin ci pa is pro du tos da nos sa pa u ta
de ex por ta ções. O país im por ta tudo o que ex por ta-
mos. No pas sa do, ven día mos gran des quan ti da des
de óleo ve ge tal, café, açú car.

Por to dos es ses mo ti vos, ne go ci a do res bra si le-
i ros que par ti ci pa ram da re cons tru ção do Ira que em
guer ras pas sa das afir mam que há pos si bi li da des
con cre tas de o Bra sil, mais uma vez, par ti ci par do
es for ço de re cons tru ção. Obvi a men te, o País pre ci-
sa rá pre pa rar-se para isso. O pro ces so é ba si ca-
men te po lí ti co e di plo má ti co. Nos anos 80, a par ce-
ria bra si le i ra com o Ira que foi ope ra da pelo Go ver no
bra si le i ro. Terá que sê-lo no va men te ago ra. Um pro -
gra ma que ofe re ça ser vi ços e mer ca do ri as bra si le i-
ras em tro ca de pe tró leo ira qui a no tem ló gi ca e será
ven dá vel, com a con di ção de que o Bra sil, des de já,
ini cie o es for ço para co lo car-se nes se mer ca do.
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Sr. Pre si den te, como vi mos, gran des em pre i te i-
ras bra si le i ras par ti ci pa ram de inú me ros e im por tan-
tes pro je tos de cons tru ção no Ira que, uma fase na
qual cen te nas de bra si le i ros tra ba lha ram e até re si-
di ram por lon gos pe río dos na que le país. Nos sos ex -
por ta do res têm ex pe riên cia no for ne ci men to de mer -
ca do ri as que sa tis fa zem as pre fe rên ci as dos ira qui a-
nos. Os dois po vos nu trem sen ti men to de sim pa tia
re cí pro ca e já pos su em al gu ma ex pe riên cia em tra-
ba lhar lado a lado. Abun dam, como se pode ver, as
con di ções para que par ti ci pe mos dos tra ba lhos de
re cons tru ção na que le país. Evi den te men te, essa
par ti ci pa ção tra rá gran des be ne fí ci os para o Bra sil.

Tra ta-se, por tan to, de uma mis são para a qual
o Pre si den te Lula deve ori en tar o Ita ma raty, de ter mi-
nan do que a ela seja con ce di da a de vi da pri o ri da de.
De mi nha par te, na con di ção de mem bro ti tu lar da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res des ta Casa, te-
nho cer te za de que o Se na do Fe de ral mu i to po de rá
aju dar na con quis ta des se im por tan te es pa ço eco-
nô mi co para o País, ne go ci an do jun to à Orga ni za-
ção das Na ções Uni das, bem como jun to aos par la-
men ta res dos Esta dos Uni dos e da Grã-Bre ta nha,
para que o Bra sil não fi que de fora dos tra ba lhos de
re cons tru ção do Ira que.

Era o que eu ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

DO ALLEGRETTO AO FUNDO DO POÇO

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e 
Srs. Se na do res, o go ver no pe tis ta con ti nua em sua
po lí ti ca dú bia. Enquan to es pa lha al vís sa ras à gui sa
de anun ci ar boas no vas, como o es pe tá cu lo do
cres ci men to, na prá ti ca se gue fir me na po si ção de
ato nia que já dura seis me ses e en toa rit mo as se-
me lha do àque la po si ção de an da men to en tre o an -
dan te e o ale gro, o al le gret to. E se nada faz, mu i to
des faz.

Essa é, in fe liz men te, a si tu a ção a que a Na -
ção é lan ça da pelo Pa lá cio do Pla nal to. Uma fal ta
de tono que já in co mo da e an gus tia a po pu la ção,
cada vez mais de bi li ta da. O de sem pre go au men ta,
as ven das da in dús tria caem as sus ta do ra men te e
o co mér cio não de co la. As es tra das es tão in tran si-
tá ve is. Não há si nal al gum de me lho ria, a não ser
as re sul tan tes do tra ba lho de sen vol vi do pelo go-
ver no an te ri or.

Tan to in co mo da a atu al si tu a ção bra si le i ra que
a gran de re vis ta bra si le i ra, que é a Veja, edi ta esta
se ma na não uma ma té ria es pe ci al. Edi ta uma re por-
ta gem es pe ci al, co lo ca da em re le vo na capa, com o
tí tu lo o Bra sil apa gou.

Nas pá gi nas in ter nas, qua tro pa la vras cha mam
a aten ção para mos trar, de for ma mu i tís si mo evi den-
te, aon de foi pa rar o Bra sil: No Fundo do Poço. No
sub tí tu lo, es sas cha ma das: Qu e da no con su mo der -
ru ba a pro du ção da in dús tria e faz o pri me i ro se-
mes tre fe char com che i ro de re ces são.

O que a re vis ta di vul ga faz par te, hoje, das
pre o cu pa ções do bra si le i ro, com medo da re ces são
que toma con ta do País. “Os ana lis tas até di ver gem
– diz a Veja – quan to ao uso do ter mo re ces são –
em bo ra tec ni ca men te se jus ti fi que pelo re cuo do PIB 
em dois tri mes tres se gui dos. Mas nin guém tem dú vi-
da de que o país che gou ao fun do do poço”

E mais: “Uma si tu a ção como essa con ta mi na
to das as es fe ras de ati vi da de do país. Os si na is da
cri se são vi sí ve is nas ruas, nas fá bri cas de au to mó-
ve is, na lan cho ne te, no ca be le i re i ro, no shop ping, no 
su per mer ca do.”

Se gue a Veja: “Se as ven das de um se tor
caem, isso é ruim. Sig ni fi ca que as pes so as não têm 
di nhe i ro para com prar. Mas, se é a pro du ção que di -
mi nui, o pro ble ma é mais gra ve. Sig ni fi ca que as in-
dús tri as não acre di tam numa re ver são da cri se e de -
ci dem fa bri car me nos.”

Nes se qua dro de so la dor, como mos tra a re por-
ta gem, si tu am-se os se to res de ma te ri al de cons tru-
ção, au to mó ve is, ele tro do més ti cos, re mé di os (quem
di ria!), rou pas e ali men tos.

Enquan to se gue a car ru a gem, os fa tos mos-
tram que, ao con trá rio do apre go a do pe las li de ran-
ças go ver nis tas, tudo está por fa zer ou nada foi fe i to,
uma fra se que pode ser tra du zi da para uma in qui e-
tan te re a li da de: os pla nos de Lula não sa í ram do
zero.

É o caso da re for ma agrá ria. O que o Go ver no
cha ma de Pla no Na ci o nal con ti nua em pre pa ra ção,
e a ver ba ini ci al caiu pela me ta de. De R$462 mi-
lhões, pre vis tos no Orça men to da União, os re cur-
sos fi ca ram li mi ta dos a R$162 mi lhões.

Não obs tan te, Lula con ti nua achan do que tudo
ca mi nha num mar de ro sas, che gan do a de cla rar,
on tem em Lon dres, que o seu go ver no pro me teu a
re for ma agrá ria e vai fazê-la. Esta mos es pe ran do,
no mí ni mo, que Sua Exce lên cia ad mi ta que Fer nan-
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do Hen ri que fez mais em re for ma agrá ria que qual -
quer ou tro pre si den te e que, a se guir, faça, em qua -
tro anos, mais e me lhor do que o an te ri or.

Mais gra ve. O Pla nal to faz afa gos ao cha ma do
Mo vi men to dos Sem Ter ra, como a sor rir di an te das
con ti nu a das in va sões de pro pri e da des par ti cu la res
pelo Bra sil aden tro.

Em vez de pro mo ver as sen ta men tos, Lula pre -
fe re dar bis co i to na boca dos lí de res do MST, sem
me dir as con se qüên ci as de um ges to que pode co-
lo car em ris co todo o êxi to da agri cul tu ra bra si le i ra.

O jor nal O Esta do de S.Pa u lo des se do min go,
ao ana li sar o bom de sem pe nho da ati vi da de da agri -
cul tu ra bra si le i ra, ob ser va que essa vi tó ria se deve a 
fa to res e acer tos que vêm ocor ren do há vá ri os anos. 
Se ria essa a he ran ça mal di ta de que tan to se que i xa
o Go ver no pe tis ta ?

Os bons re sul ta dos ob ti dos no cam po – que o
jor nal cha ma de Re vo lu ção na Agri cul tu ra – fo ram
pos si bi li ta dos por gran des in ves ti men tos pri va dos e
pú bli cos e, aci ma de tudo, pela di fu são de no vas
con cep ções en tre os pro du to res do cam po.

Diz o Esta dão, em edi to ri al: “Esses nú me ros
con tam mais que uma his tó ria de su ces so. Mos tram
o que os bra si le i ros po dem al can çar quan do se dis -
põem a fa zer a co i sa cer ta.”

Por fa lar em co i sa cer ta, será cer ta a prá ti ca
pre da tó ria e abu si va das in va sões de ter ras? Se o
go ver no não as apóia, pelo me nos fe cha os olhos,
sem per ce ber que ges tos tres lou ca dos ape nas con -
tri bu em para afun dar ain da mais o País. No caso da
agri cul tu ra, as in va sões só de ses ti mu lam os es for-
ços dos bra si le i ros que le vam a sé rio as ati vi da des
do cam po.

Por fa lar em de ses tí mu lo, será um es tí mu lo es -
ten der o ta pe te às prá ti cas do MST? Não terá sido
isso o que fez o Mi nis tro Luiz Fer nan do Fur lan, do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio?

Está nos jor na is de sá ba do o ace no de Fur lan
para que o MST se trans for me em par ti do po lí ti co.
“Se ria de se já vel que um bra ço do MST se ex pli ci tas-
se no par la men to, como um par ti do po lí ti co ou algo
pa re ci do” – su ge riu Fur lan, sem ex pli car o que vem
a ser “algo pa re ci do”. Espe ra mos que não se jam in-
va sões...

Sigo adi an te. O edi to ri al de O Esta do de
S.Pa u lo des se úl ti mo do min go con si de ra um gra ve
dis pa ra te as de sar ra zo a das de cla ra ções do novo
em ba i xa dor do Bra sil em Cuba, o ex pe ri en te par la-

men tar Til den San ti a go, que fez de cla ra ções de
apo io à re pres são le va da a efe i to na que la país por
Fi del Cas tro, com a exe cu ção su má ria de três dis si-
den tes.

Para o jor nal pa u lis ta, o mí ni mo que se pode
di zer é que o em ba i xa dor bra si le i ro de i xou mu i to
mal, pe ran te o go ver no ame ri ca no, o pre si den te
Lula. Um es pe ta cu lo so dis pa ra te, dig no do Gu i ness
Book.

E por fa lar em dis pa ra te, o que di zer da fala do 
Pre si den te Lula em Lon dres? Numa con fe rên cia a
que es ti ve ram pre sen tes ou tros Pre si den tes, o nos-
so saiu-se com mais um de seus re pen tes, ao di zer
que “Os Esta dos Uni dos, pri me i ro pen sam ne les;
se gun do, ne les, e, em ter ce i ro, tam bém ne les.” Gra -
ci nhas à par te, o dis cur so, no mí ni mo, ca u sou cons -
tran gi men to, a co me çar pelo pre si den te da Po lô nia,
Alek san der Kwas nurw ski, que dis cor dou do di ri gen-
te bra si le i ro e com ele es ta be le ceu in con ve ni en te
bate-boca.

Nes sa tri lha, a re pu ta ção bra si le i ra no ex te ri or
irá ao chão. O Pre si den te Lula pre ci sa aler tar-se
para o efe i to ne ga ti vo de seus se gui dos – e pou co
res pon sá ve is – im pro vi sos.

Era o que ti nha a di zer.

DESEMPREGO, JUROS E SUPERÁVIT

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na na tar -
de de hoje para co men tar o ar ti go pu bli ca do no jor -
nal Fo lha de S.Pa u lo de 2 de ju lho do cor ren te, in ti-
tu la do “O co les te rol bom (PIB) cai; o ruim (DJS)
sobe”, de au to ria do co lu nis ta Elio Gas pa ri, que tra ta
dos re sul ta dos al can ça dos pelo go ver no Lula até o
mo men to.

Ao con si de rar a ma té ria opor tu na, so li ci to que a
mes ma seja in se ri da nos Ana is do Se na do Fe de ral.

O ar ti go, que pas so a ler, para que fi que in te-
gran do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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SINAL DE ALERTA NO SETOR AUTOMOTIVO

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para um bre ve co men tá rio, a res pe i to da
nos sa eco no mia, com base na ma té ria ane xa in ti tu-
la da “Car ros tem pior se mes tre em 3 anos”, pu bli ca-
da no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi ção de 2 de
ju lho do cor ren te ano. 

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, des ta ca as di fi cul da des por que pas sa a

in dús tria au to mo bi lís ti ca no go ver no Lula, que re gis-
trou o pior se mes tre para as ven das do se tor nos úl ti-
mos três anos. 

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A DEFESA DA PROPRIEDADE

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para co men tar a ma té ria pu bli ca da no jor nal Fo lha de 
S.Pa u lo, de 5 de ju lho do cor ren te, in ti tu la da “Mi nis tro
cri ti ca con tra ta ção de ja gun ços”.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos Ana is
do Se na do, mos tra que o go ver no Lula, no mo men to,
quer dis cu tir quem pode e quem não pode se ar mar
no país, como se es ti vés se mos às vés pe ras de uma
guer ra ci vil ou até mes mo que ren do re gu la men tar
essa guer ra.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

TENSÃO NO CAMPO

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) –Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras pelo MST, no Esta do de Per nam-
bu co.

As ma té ri as, de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor -
tu na, e que fo ram pu bli ca das no jor nal O Glo bo, res -
sal tam mais uma vez a ne ces si da de de uma pro vi-
dên cia por par te do go ver no Lula para evi tar a si tu a-
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ção de ten são per ma nen te que per me ia a ques tão
agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

1 –“Go ver no não tem pro je to” – O Glo bo – 5-7-03 –
Ca der no 1 pag. 11A

2 –“Sem-Mo vi men to, um novo fe nô me no em PE “ –
O Glo bo – 6-7-03 – Ca der no 1 pag. 5

3 – “Novo Gru po diz que já pode fa zer 35 in va sões
“– O Glo bo – 6-7-.03 – Cad. 1 pag 5a

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – 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 ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en cer-
ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 33 
mi nu tos.)

ATA DA 8º SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
EM 10 DE JUNHO DE 2003

(Pu bli ca da no Diá rio do Se na do Fe-
de ral nº 100, de 11 de ju lho de 2003)

Re ti fi ca ção

No tre cho da Ata, en tre as pá gi nas 17.775, 2ª
co lu na, e 17.781, 1ª co lu na, re pu bli ca-se in te gral men-
te o Pro je to de Re so lu ção nº 30, de 2003, por omis -
são de re da ção.

É lido o se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 30 ,DE 2003
(Mesa do Se na do Fe de ral)

Alte ra o Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral

pas sa a vi go rar com as se guin te al te ra ções:

CAPÍTULO V
Do Uso da Pa la vra

Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:
I – Como ora dor ins cri to, para as con si de ra ções

que en ten der, nos ses sen ta mi nu tos que an te ce dem
a Ordem do Dia, por vin te mi nu tos ou, após a Ordem
do Dia, por trin ta mi nu tos;

II – se lí der, uma úni ca vez, por dez mi nu tos, em
qual quer fase da ses são, ex ce to na Ordem do Dia,
para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio,
com pre fe rên cia so bre os ora do res ins cri tos;

III – na dis cus são de qual quer pro po si ção cons -
tan te da Ordem do Dia (art. 273), uma só vez, por dez
mi nu tos;

IV – na dis cus são da re da ção fi nal (art. 321),
uma só vez, por cin co mi nu tos, o re la tor e um Se na-
dor de cada blo co ou par ti do;

V – no en ca mi nha men to de vo ta ção (art. 308 e
pa rá gra fo úni co do art. 310), uma só vez, por cin co mi -
nu tos;

VI – para ex pli ca ção pes so al, em qual quer fase
da ses são, por cin co mi nu tos, se no mi nal men te ci ta-
do na oca sião, para es cla re ci men to de ato ou fato de -
sa bo na dor que lhe te nha sido atri bu í do em dis cur so
ou apar te, não sen do a pa la vra dada, com essa fi na li-
da de, a mais de dois ora do res na mes ma ses são;

VII – re vo ga do;
VIII – em qual quer fase da ses são, por cin co mi -

nu tos:
a) pela or dem, para in da ga ção so bre an da men-

to dos tra ba lhos, re cla ma ção quan to à ob ser vân cia
do Re gi men to, in di ca ção de fa lha ou equí vo co em re -
la ção à ma té ria da Ordem do Dia, ve da do, po rém,
abor dar as sun to já re sol vi do pela Pre si dên cia;

b) para sus ci tar ques tão de or dem, nos ter mos
do art. 403;

c) para con tra di tar ques tão de or dem, li mi ta da a
pa la vra a um só Se na dor;

IX – para apar te ar, por dois mi nu tos, obe de ci das
as se guin tes nor mas:

a) o apar te de pen de rá de per mis são do ora dor,
su bor di nan do-se, em tudo que lhe for apli cá vel, às
dis po si ções re fe ren tes aos de ba tes;

b) não se rão per mi ti dos apar tes:
1 – ao Pre si den te;
2 – a pa re cer oral;
3 – ao ora dor quan do no uso da pa la vra pelo

pra zo de cin co mi nu tos, ex ce to nos ca sos de re que ri-
men to de ho me na gem de pe sar ou de voto de apla u-
so ou se me lhan te;

c) a re cu sa de per mis são para apar te ar será
sem pre com pre en di da em ca rá ter ge ral, ain da que
pro fe ri da em re la ção a um só Se na dor;

d) o apar te pro fe ri do sem per mis são do ora dor
não será pu bli ca do;

e) ao apar te ar, o Se na dor con ser var-se-á sen ta-
do e fa la rá ao mi cro fo ne;

XI – para in ter pe lar Mi nis tro de Esta do, por cin co
mi nu tos, e, para a ré pli ca, por dois mi nu tos (art. 398,
X).

§ 1º É ve da do ao ora dor tra tar de as sun to es tra-
nho à fi na li da de do dis po si ti vo em que se ba se ar a
con ces são da pa la vra.

§ 2º O uso da pa la vra, na hi pó te se pre vis ta no
in ci so II, pode ser de le ga do, uma vez por se ma na, a
qual quer de seus li de ra dos, me di an te pré via co mu ni-
ca ção es cri ta à Mesa. (NR)
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Art. 15. Os pra zos pre vis tos no art. 14 são im -
pror ro gá ve is, não sen do li ci to ao Se na dor uti li zar-se
do tem po des ti na do a ou tro, em acrés ci mo ao de que
dis po nha.

Art. 16. A pa la vra será dada na or dem em que
for pe di da, sal vo ins cri ção.

Art. 17. Ha ve rá, so bre a mesa, no Ple ná rio, li vro
es pe ci al no qual se ins cre ve rão os Se na do res que
qui se rem usar da pa la vra, nas di ver sas fa ses da ses -
são, de ven do ser ri go ro sa men te ob ser va da a or dem
de ins cri ção.

§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa la vra mais
de duas ve zes por se ma na se não hou ver ou tro ora -
dor ins cri to que pre ten da ocu par a tri bu na.

§ 2º A ins cri ção será para cada ses são, po den-
do ser ace i ta com an te ce dên cia não su pe ri or a duas
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be ra ti vas.
(NR)

§ 3º As ins cri ções se rão aber tas ao fi nal de cada 
ses são, des con si de ra das as pror ro ga ções.

Art. 18. O Se na dor, no uso da pa la vra, po de rá
ser in ter rom pi do:

I – pelo Pre si den te:
a) para le i tu ra e vo ta ção de re que ri men to de ur -

gên cia, no caso do art. 336, I, e de li be ra ção so bre a
ma té ria cor res pon den te;

b) para apre ci a ção de ma té ri as a que se re fe-
rem os arts. 62 e 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e
353 des te Re gi men to, cujo pra zo es te ja es go ta do;

c) para vo ta ção não re a li za da no mo men to
opor tu no, por fal ta de nú me ro (arts. 304 e 305);

d) para co mu ni ca ção im por tan te;
e) para re cep ção de vi si tan te (art. 199);
f) para vo ta ção de re que ri men to de pror ro ga ção

da ses são;
g) para sus pen der a ses são, em caso de tu mul to

no re cin to ou ocor rên cia gra ve no edi fí cio do Se na do;
h) para ad ver ti-lo quan to à ob ser vân cia do Re gi-

men to;
i) para pres tar es cla re ci men to que in te res sem à

boa or dem dos tra ba lhos;
II – por ou tro Se na dor:
a) com o seu con sen ti men to, para apar teá-lo;
b) in de pen den te men te de seu con sen ti men to,

para for mu lar à Pre si dên cia re cla ma ção quan to à ob -
ser vân cia do Re gi men to.

Pa rá gra fo úni co. O tem po de in ter rup ção pre vis-
to nes te ar ti go será des con ta do em fa vor do ora dor,
sal vo quan to ao dis pos to no in ci so II, a.

Art. 19. Ao Se na dor é ve da do:

I – usar de ex pres sões des cor te ses ou in sul tu o-
sas;

II – fa lar so bre re sul ta do de de li be ra ção de fi ni ti-
va do Ple ná rio.

Art. 20. Não será lí ci to ler da tri bu na ou in clu ir
em dis cur so, apar te, de cla ra ção de voto ou em qual -
quer ou tra ma ni fes ta ção pú bli ca, do cu men to de na tu-
re za si gi lo sa.

Art. 21. O Se na dor, ao fa zer uso da pa la vra,
man ter-se-á de pé, sal vo li cen ça para se con ser var
sen ta do, por mo ti vo de sa ú de, e di ri gir-se-á ao Pre si-
den te ou a este e aos Se na do res, não lhe sen do lí ci to
per ma ne cer de cos tas para a Mesa.

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

“Se ção II
Da hora do expe di en te

....................................................................................
Art. 158. O tem po que se se guir à le i tu ra do ex -

pe di en te será des ti na do aos ora do res da Hora do
Expe di en te, po den do cada um dos ins cri tos usar da
pa la vra pelo pra zo má xi mo de vin te mi nu tos.

§ 1º A Hora do Expe di en te po de rá ser pror ro ga-
da pelo Pre si den te, uma úni ca vez, pelo pra zo má xi-
mo de quin ze mi nu tos, para que o ora dor con clua seu
dis cur so caso não te nha es go ta do o tem po de que
dis po nha, ou para aten di men to do dis pos to no § 2º,
após o que a Ordem do Dia terá iní cio im pre te ri vel-
men te.

§ 2º Se al gum Se na dor, an tes do tér mi no da
Hora do Expe di en te, so li ci tar à Mesa ins cri ção para
ma ni fes ta ção de pe sar, o Pre si den te lhe as se gu ra rá o 
uso da pa la vra na pror ro ga ção.

§ 3º No caso do § 2º, so men te po de rão usar da
pa la vra três se na do res, di vi din do a Mesa, igual men te,
en tre os ins cri tos, o tem po que res tar da pror ro ga ção.

§ 4º As ins cri ções que não pu de rem ser aten di-
das em vir tu de do le van ta men to ou da não re a li za ção
da ses são, co me mo ra ção es pe ci al, ou em vir tu de do
dis pos to no § 5º, trans fe rir-se-ão para a ses são do dia 
se guin te e as des ta para a sub se qüen te.

§ 5º Ha ven do, so bre a mesa ou na Ordem do
Dia, ma té ria ur gen te com pre en di da no art. 336, 1, e
ma té ria com pra zo de tra mi ta ção es go ta do (arts. 62 e
64, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 353 do Re gi-
men to Inter no), não se rão per mi ti dos ora do res na
Hora do Expe di en te (art. 14, 1, b)..

§ 6º Res sal va do o dis pos to no art.160, II, não
ha ve rá pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, nem apli -
ca ção do dis pos to no § 2º, se hou ver nú me ro para vo -
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ta ção ou se, na ses são, se deva ve ri fi car a pre sen ça
de Mi nis tro de Esta do.

(NR)”

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

Re por tan do à co mu ni ca ção fe i ta pelo Pre si-
den te ao Ple ná rio na ses são do dia 12 do cor ren te
mês, a Mesa, em re u nião re a li za da nes se dia, con si-
de ran do as vá ri as ma ni fes ta ções dos ora do res ins-
cri tos, re sol veu apre sen tar o pre sen te pro je to de re-
so lu ção com vis tas a mu dar ou in tro du zir me ca nis-
mo no Re gi men to Inter no que vise a pre ser var di re i-
to do Se na dor, es pe ci al men te quan to ao uso da pa -
la vra.

Entre as pro pos tas está a al te ra ção do tem po
do uso da pa la vra pe las li de ran ças, e ain da, pe los
se na do res após a Ordem do Dia

Ou tra re i vin di ca ção diz res pe i to à ins cri ção
para fa lar na ses são se guin te que, atu al men te, o
Re gi men to de ter mi na seja aber ta ao fi nal de cada
ses são. Como as ses sões vêm se pro lon gan do além 
do ho rá rio re gi men tal, os se na do res são obri ga dos
a aguar dar o seu tér mi no para se ins cre ve rem. Nes -
se sen ti do, as ins cri ções pas sa rão a ser per mi ti das
ao tér mi no da ses são, des con si de ra das as pror ro ga-
ções.

O SR. TIÃO VI A NA (Blo co/PT – AC. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, ini ci al men te, tam bém gos ta ria de ex-
pres sar mi nha so li da ri e da de ao Se na dor Flá vio
Arns. Em 1999, apre sen tei um re que ri men to à Pre si-
dên cia do Se na do Fe de ral, tra tan do do tema dos
por ta do res de ne ces si da des es pe ci a is e pe din do
aco mo da ções na es tru tu ra fí si ca do Se na do ao flu xo
des sas pes so as. Infe liz men te, até hoje não ob ti ve
res pos ta – qua tro anos já se pas sa ram – a res pe i to
des sa ma té ria. Sei que V. Exª tem ex tre ma sen si bi li-
da de com o tema e irá agir a res pe i to.

Mi nha ques tão de or dem aten de a um pe di do da 
Ban ca da do PT na re u nião de hoje. Sei que V. Exª já
de ter mi nou um es tu do so bre a ma té ria en tre os mem -
bros da Mesa. Espe ro que se con si ga fa zer com que
haja o cum pri men to pre ci so do Re gi men to no que diz
res pe i to ao tem po dos ora do res quan do do uso da tri -
bu na. Te mos um pre ju í zo de cla ra do e ob ser va do por
to dos no cum pri men to do tem po pelo fato de que os

Lí de res in fe liz men te têm ex tra po la do o pe río do de fala 
dado pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o
que tem ca u sa do sé ri os pre ju í zos aos Par la men ta res.

Su gi ro à Mesa que não seja di la ta do o pra zo
de três mi nu tos além dos 20 mi nu tos re gi men ta is
an tes da Ordem do Dia e dos 50 – re du zi dos para
20 ou 30 –, que não fos sem da dos mais três mi nu-
tos. Com isso ga nham o Par la men to e a so ci e da de,
que quer ou vir esse com por ta men to plu ral do Se na-
do Fe de ral. Qu e ro pres tar, na ver da de, mi nha so li da-
ri e da de a que a Mesa ob te nha êxi to pre ci so no cum -
pri men to da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
agra de ce a in ter ven ção de V. Exª por que sabe como 
tem sido di fí cil o con tro le do tem po na Casa. Evi den-
te men te, a nos sa po si ção tem sido a de pe dir aos
Srs. Se na do res a co la bo ra ção para que te nham to-
dos opor tu ni da de de usar da pa la vra e que o Re gi-
men to seja cum pri do.

Ain da hoje re me ti aos Lí de res um pro je to de
re for ma do Re gi men to, de modo a que a Casa pos-
sa ter ins tru men tos ca pa zes de evi tar o que V. Exª
aca ba de de nun ci ar.

A Pre si dên cia tem que in for mar ao Ple ná rio
que nes ta ses são foi con ce di da a pa la vra a Se na do-
res pela Li de ran ça de Par ti do que não era o de les, o 
que não tem am pa ro re gi men tal. Eu não es ta va pre -
si din do nes se mo men to a ses são, mas co mu ni co à
Casa que não con ce de rei a pa la vra em ne nhu ma hi -
pó te se, uma vez que isso fere o art. 15 do nos so
Re gi men to.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Jef fer son Pé res
Lí der do PDT
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,

Enca mi nho a V. Exa mi nu ta de pro je to de re so lu-
ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor Jose Sar ney, Pre si-
den te.
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OFGSJP nº 73/2003

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Ao Exmº Sr. 
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do Se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção a sua so li ci ta ção re fe ren te ao Pro -

je to de Re so lu ção que al te ra o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, in for mo que con cor do com as mu-
dan ças pro pos tas e su gi ro que os cin co mi nu tos do
apar te se jam ex pres sa men te des con ta dos do tem po
do ora dor.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Jef fer son Pe res, Lí -
der do PDT.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr. 
Se na dor Anto nio Car los Va la da res
Lí der do PSDB do Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

GLPSB OF. Nº 110/ 2003

Bra sí lia, 3 de ju lho de 2003

Exmº Sr. 
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,

Cum pri men to-o cor di al men te, di ri jo-me à Vos-
sa Exce lên cia para opi nar so bre a mi nu ta de Pro je to
de Re so lu ção que bus ca al te rar o Re gi men to Inter -
no do Se na do Fe de ral, a fim de me lhor dis ci pli nar o
uso da pa la vra pe los se nho res se na do res, a qual foi
en ca mi nha da a esta li de ran ça para ma ni fes ta ção.

Pri me i ra men te es cla re ço à Vos sa Exce lên cia
que sou re la tor do Pro je to de Re so lu ção nº 16, de
2003 (PRS nº 16/2003), de au to ria do se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, em trâ mi te na Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao qual já de vol vi o res pec-

ti vo pro ces sa do com re la tó rio a ser apre ci a do por
aque le Ple ná rio.

Assim, com pa ran do o alu di do PRS nº 16/2002
com a Pro pos ta en ca mi nha da, vis lum bro que o PRS
nº 16/2003 dis ci pli na me lhor a ma té ria, mu i to em bo ra
seja sem pre bem-vin da toda e qual quer pro po si ção
que ob je ti ve pos si bi li tar o au men to da par ti ci pa ção
dos se na do res na ati vi da de par la men tar, como é o
caso do pro je to em exa me.

Con tu do, o mul ti ci ta do PRS nº l6/2002 re duz de 
vin te para dez mi nu tos, do tem po de que dis põe o
Se na dor para fa zer uso da pa la vra, nos ses sen ta mi -
nu tos que an te ce dem a Ordem do Dia (art. 14, I).
Tam bém re duz, de cin qüen ta para trin ta mi nu tos, o
tem po para qua is quer con si de ra ções, após a Ordem 
do Dia (art. 14, IX). Fi nal men te, pro põe, como re gra
ge ral, o uso da pa la vra pelo se na dor ape nas uma
vez por se ma na. A ex ce ção de pen de rá da au sên cia
de ins cri ção de ou tro Se na dor para ocu par a tri bu na
(art. 17, § 1º). O Se na dor in te res sa do em ocu par a
tri bu na de ve rá se ins cre ver para cada ses são, com
an te ce dên cia não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri-
as, de li be ra ti vas ou não, em lu gar de duas, como de -
ter mi na atu al men te o Re gi men to (art. 17, § 2º).

Res sal vo que o re la tó rio en ca mi nha do à CCJ
so bre o mé ri to do PRS nº 16/2003 não aca ta a res tri-
ção do uso da pa la vra uma vez por se ma na, na nova
re da ção do § 1º do art. 17, pois en ten do que tal me di-
da con fi gu ra uma li mi ta ção, mais do que um es tí mu lo,
à par ti ci pa ção dos se na do res nas di ver sas fa ses das
ses sões.

To da via, no que tan ge a re du ção de duas para
uma vez por se ma na as oca siões em que o se na dor
po de rá se ins cre ver para ocu par a tri bu na, ex ce to se
não hou ver ora dor ins cri to, bem como, acer ca do pra -
zo para a ins cri ção, que está sen do am pli a do de duas
para cin co ses sões or di ná ri as, de li be ra ti vas ou não,
em meu en ten der, fa ci li tam o pro ces so de ins cri ção
dos se na do res in te res sa dos em dis cur sar.

Aliás, a re du ção do tem po dos pro nun ci a men-
tos, an tes da Ordem do Dia, de vin te para dez mi nu-
tos, e de po is da Ordem do Dia, de cin qüen ta para trin -
ta mi nu tos, con tri bu i rá para au men tar o nú me ro de
se na do res que fará uso da pa la vra, o que cer ta men te
im pri mi rá ma i or di na mis mo às ses sões.

Por tan to, en ten do que o PRS nº 16/2003 aten de
me lhor as ne ces si da des que se fa zem pre sen te.

A opor tu ni da de, re i te ro meus pro tes tos de alta
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Anto nio Car los Va-
la da res, Lí der do PSB.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2000

Alte ra os in ci sos I e IX do art. 14 e
os §§ 1º e 2º do art. 17 do Re gi men to
Inter no, com o ob je ti vo de dar nova dis ci-
pli na ao uso da pa la vra pelo Se na dor nas 
Ses sões Ordi ná ri as do Se na do Fe de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os in ci sos I e IX do art. 14 e os §§ 1º e 2º

do art. 17 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
pas sam a vi ger com a se guin te re da ção:

Art. 14. ..................................................
I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce-

dem a Ordem do Dia, por dez mi nu tos; (NR)
..............................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo

de trin ta mi nu tos, para as con si de ra ções
que en ten der (art. 176); (NR)

..............................................................
Art. 17. ..................................................
§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa -

la vra mais de uma vez por se ma na, se não
hou ver ou tro ora dor ins cri to que pre ten da
ocu par a tri bu na. (NR)

§ 2º A ins cri ção será para cada ses-
são, po den do ser ace i ta com an te ce dên cia
não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri as.

(NR)

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

O nos so ob je ti vo é per mi tir que ma i or nú me ro
de se na do res pos sa ocu par a tri bu na para pro fe rir
dis cur sos, pois a re gra re gi men tal vi gen te li mi ta bas -
tan te a opor tu ni da de de mu i tos se na do res exer ce-
rem, na ple ni tu de, a ati vi da de par la men tar.

Des se modo, su ge ri mos que o se na dor se ins -
cre va para ocu par a tri bu na ape nas uma vez por se -
ma na, em vez de duas, como pre vê o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ex ce to se não hou ver
ora dor ins cri to de acor do com essa re gra.

Tam bém es ta mos pro pon do a am pli a ção do pra -
zo para que o se na dor pos sa ha bi li tar-se para as so-
mar a tri bu na em ses são a re a li zar-se nos dias se-
guin tes, po den do fa zer sua ins cri ção com essa fi na li-
da de com a an te ce dên cia de até cin co ses sões or di-
ná ri as, seja de li be ra ti va ou não, em vez das atu a is

duas ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be-
ra ti vas.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
com pre en são dos nos sos Pa res para a apro va ção
des se pro je to de re so lu ção que, a nos so ver, vai ao
en con tro do prin cí pio da igual da de da re pre sen ta-
ção da Fe de ra ção nes ta Casa.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2000. – 
Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO  DO SENADO FEDERAL

...................................................................................
Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:
I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce dem a

Ordem do Dia, por vin te mi nu tos;
IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo de cin-

qüen ta mi nu tos, para as con si de ra ções que en ten der
(art. 176);

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Efra im Mo ra is
Lí der da Li de ran ça Par la men tar da Mi no ria
(PFL/PSDB)  Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor José Agri pi no
Lí der do PFL
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.
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Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Arthur Vir gí lio
Lí der do PSDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
Lí der do Go ver no
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney,Pre si den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Tião Vi a na
Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no
(PT/PSB/PTB/PL)
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Ofí cio n.º 089/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Se nhor
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te ex ter nar nos sa po si ção a

res pe i to da mi nu ta de pro je to de re so lu ção que al te ra

o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral no que diz
res pe i to ao uso da pa la vra.

No in tu i to de co la bo rar para o apri mo ra men to
das mo di fi ca ções pro pos tas na re fe ri da ma té ria, su -
ge ri mos uma al te ra ção no ca put do art. 158, o qual
pas sa ria a ter a se guin te re da ção:

“Art 158. O tem po que se se guir à le i-
tu ra do ex pe di en te será des ti na do aos ora-
do res da Hora do Expe di en te, po den do
cada um dos ins cri tos usar da pa la vra pelo
pra zo má xi mo de dez mi nu tos.”

Com re la ção ao § 2º do mes mo art. 158, dis cor-
da mos da re da ção pro pos ta por en ten der que res trin-
ge ex ces si va men te o uso da pa la vra, nas con di ções
que es pe ci fi ca. So mos, por tan to, con trá ri os a essa al -
te ra ção, e fa vo rá ve is a que se man te nha a atu al re da-
ção.

Apro ve i tan do o en se jo, su ge ri mos, ain da, que
o iní cio da Ses são seja an te ci pa do re gi men tal men te
para as 14:00 ho ras, de modo a per mi tir que um nú -
me ro ma i or de ora do res pos sa se ma ni fes tar an tes
da Ordem do Dia.

Assim sen do, con si de ra mos opor tu nas e jus tas
as mo di fi ca ções ofe re ci das à apre ci a ção des ta Li de-
ran ça, res sal van do-se as su ges tões aqui apre sen ta-
das.

Cer to de con tar com a com pre en são de Vos sa
Exce lên cia, apro ve i to a opor tu ni da de para en vi ar-lhe
mi nhas sin ce ras e cor di a is sa u da ções.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro ber to Sa tur ni-
no, Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Fer nan do Be zer ra
Lí der do PTB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,

Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-
ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si den te.
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Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Mag no Mal ta
Lí der do PL
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Lí der do PMDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
Lí der do PPS
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

CONSELHO DE ÉTICA E 
DECORO PARLAMENTAR

PETIÇÃO Nº 5, DE 2001

Au to res: Advo ga do Lé lio Antô nio dos San tos Cor-
rêa e Se na dor Edu ar do Su plicy

Emen ta: Enca mi nham ao Con se lho de Éti ca e De-
co ro Par la men tar, por in ter mé dio do Se na dor Edu ar-
do Su plicy, do cu men tos re la ti vos a ações ju di ci a is
pro pos tas con tra o Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Do cu men to re ce bi do hoje.
O no bre Se na dor Ro meu Tuma, Cor re ge dor do

Se na do, en ca mi nha ao Con se lho de Éti ca e De co ro
Par la men tar pe ti ção do no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que sub me te à apre ci a ção da Cor re ge do ria,
para as me di das ca bí ve is, do cu men tos re ce bi dos do
Advo ga do Lé lio Antô nio dos San tos Cor rêa, pro ce-
den te de Ma na us, Ama zo nas, cons ti tu í dos de có pia
de re la tó rio de au di to ria do Tri bu nal de Con tas da
União no Ama zo nas e de pe ti ções ini ci a is de ação ci -
vil pú bli ca e de ação de im pro bi da de ad mi nis tra ti va
re fe ren tes ao Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

A re fe ri da pe ti ção vem acom pa nha da do Pa re-
cer nº 054/01-ADVOSF, da Advo ca cia do Se na do, que 
in for ma ter cons ta ta do que o Mi nis té rio Pú bli co Fe de-
ral de sis tiu da ação ci vil pú bli ca em re la ção ao Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho e que o Tri bu nal Re gi o nal Fe -
de ral da 1ª Re gião o ex clu iu da ação de im pro bi da de
ad mi nis tra ti va por não ter o Tri bu nal de Con tas da
União es ta be le ci do a res pon sa bi li da de de S. Exª em
seu re la tó rio de au di to ria. Em con clu são, re gis tra que
os do cu men tos en ca mi nha dos à Cor re ge do ria es tão
sob aná li se do Po der Ju di ciá rio e não se en qua dram
nas atri bu i ções pre vis tas no art. 2º da Re so lu ção nº
17, de 1993, do Se na do Fe de ral.

Por ou tro lado, ve ri fi ca-se tam bém que o pe di-
do não sa tis faz o re qui si to de que fala o § 2º, do art.
55 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Com pul san do os au tos da Pe ti ção nº 5, de
2001, da qual o Se na dor Edu ar do Su plicy tam bém é 
au tor, cons ta to que o do cu men to que a en se jou tra ta
do mes mo as sun to, onde cons ta, in clu si ve, às fls. 2,
o se guin te re gis tro: “CC: Se na dor Ro meu Tuma,
Cor re ge dor-Ge ral do Se na do Fe de ral”.

Na re fe ri da Pe ti ção, o en tão Vice-Pre si den te,
no exer cí cio da Pre si dên cia do Con se lho de Éti ca,
Se na dor Ge ral do Althoff, pro fe riu o se guin te des pa-
cho: “Aco lho o Pa re cer da Advo ca cia do Se na do, no
sen ti do de que os do cu men tos apre sen ta dos não
ca rac te ri zam pro pri a men te de nún cia. Arqui ve-se.
Em 6-9-01”.

Ex po si tis, de ter mi no o ar qui va men to da pre-
sen te pe ti ção, jun ta men te com os au tos da Pe ti ção
nº 5, de 2001.

Pu bli que-se, dan do ciên cia ao re que ren te e à
Mesa Di re to ra.

Bra sí lia, 19 de de zem bro de 2001. – Ju vên cio
da Fon se ca, Pre si den te.
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Ata da 11ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 15 de ju lho de 2003 

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e He rá cli to For tes

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

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

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 66 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio pro ce de rá à le i tu ra do Expe -
di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 140/2003, de 9 do cor ren te, da Mi nis tra de
Esta do de Mi nas e Ener gia, en ca mi nhan do in for ma-
ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 394, de 2003,
do Se na dor Efra im Mo ra is.

Nº 1.078/2003, de 8 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 380, de 2003, do Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, aos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

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 de lei que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2003 

Alte ra a Lei nº 9.099, de 26 de se-
tem bro de 1995, que “dis põe so bre os
Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

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

Art. 1º O in ci so I do ca put e o in ci so II do § 1º ,
am bos do art. 3º da Lei nº 9.099. de 26 de se tem bro
de 1995, pas sam a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 3º. .................................................
I – as ca u sas cujo va lor não ex ce da a

ses sen ta ve zes o sa lá rio mí ni mo;
II – ........................................................
III – .......................................................
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lV – .......................................................

§ 1º........................................................

I –. .........................................................
II – dos tí tu los ex tra ju di ci a is, no vale de 

até ses sen ta ve zes o sa lá rio mí ni mo, ob ser-
va do o dis pos to no § 1º do art. 8º des ta lei”.
(NR)

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

Jus ti fi ca ção

O Có di go de Pro ces so Ci vil – CPC es tru tu ra as
re gras pro ces su a is em dois gran des gru pos: as do pro -
ce di men to co mum e as dos pro ce di men tos es pe ci a is.
No pri me i ro gru po en con tram-se o pro ce di men to or di-
ná rio e o pro ce di men to su má rio. O pro ce di men to su-
má rio foi in tro du zi do na tra di ção do di re i to luso-bra si le-
i ro com o pro pó si to de evi tar o uso ir res tri to do pro ce di-
men to or di ná rio, o qual, va len do-se de téc ni ca de cog -
ni ção exa us ti va, pro cu ra as se gu rar, de for ma ple na, as 
ga ran ti as do con tra di tó rio e da am pla de fe sa. Dito de
ou tra for ma, o pro ce di men to su má rio foi in se ri do no di -
re i to bra si le i ro com a fi na li da de de do tar os atos pro-
ces su a is de ma i or sim pli ci da de, in for ma li da de e con-
cen tra ção, em pres tan do ma i or efe ti vi da de ao prin cí pio
da ora li da de, de sor te que as ca u sas pu des sem vir a
ser pro ces sa das e de ci di das em mais cur to lap so de
tem po e com o mí ni mo de des pe sas.

Até o ad ven to da Lei nº 10.444, de 7 de maio de
2002, o pro ce di men to su má rio ser via, em ra zão do
va lor, para a dis cus são de ca u sas até 20 sa lá ri os mí -
ni mos. A al te ra ção do art. 275, in ci so I, do CPC, pela
re fe ri da lei ele vou esse va lor para 60 sa lá ri os mí ni-
mos. Tra tou-se, so bre tu do, de uma op ção po lí ti ca do
le gis la dor, vi san do a dis pen sar um tra ta men to di fe-
ren ci a do às ca u sas de me nor va lor eco nô mi co e, as -
sim, evi tar que pe que nas quan ti as con ti nu as sem a
ser ob je to de um pro ce di men to me ti cu lo so, o qual, de -
vi do a sua usu al mo ro si da de e alto cus to, cos tu ma va
a de ses ti mu lar a bus ca do di re i to ma te ri al.

Pen san do nes sa “li ti gi o si da de con ti da”, o le gis-
la dor cri ou al ter na ti vas que, além do pro ce di men to
su má rio, in clu em os Ju i za dos Espe ci a is es ta du a is e
fe de ra is. Com efe i to, pro ce di men to su má rio e ju i za-
dos Espe ci a is são téc ni cas que ca mi nham jun tas,
com o in tu i to de sim pli fi car e dar efe ti vi da de ao pro -
ces so. Isso fica evi den te quan do da in ter pre ta ção do
in ci so II do art. 3º da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Ju i za-
dos Espe ci a is Esta du a is – que con si de ra ca u sa cí vel
de me nor com ple xi da de aque las in clu í das no art. 275

do CPC, dis po si ti vo que dis ci pli na o pro ce di men to su -
má rio.

Diga-se a pro pó si to, o Pro je to de Lei nº
3.476/2000, de au to ria do Po der Exe cu ti vo, que deu
ori gem à Lei nº 10.444/02, sob o pá lio da uni for mi za-
ção do pro ces sa men to das ca u sas cí ve is de me nor
com ple xi da de, pre via a al te ra ção do in ci so I do art.
275 do CPC, ele van do o va lor da ca u sa para 40 sa lá-
ri os mí ni mos, de ma ne i ra a tor ná-lo com pa tí vel com o
in ci so I do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Po rém, an tes da
apro va ção do alu di do pro je to de lei, foi edi ta da a Lei
nº 10.259, de 12 de ju lho de 2001, a qual, ins ti tu in do
os ju i za dos Espe ci a is no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral,
con si de rou como sen do ca u sa cí vel de me nor com -
ple xi da de aque la que ti ves se o va lor até 60 sa lá ri os
mí ni mos. Por tan to, para não se de sar mo ni zar com a
Lei nº 10.259/01, a Lei nº 10.444/02 aca bou por pre -
ver 60 e não mais 40 sa lá ri os mí ni mos.

Assim, a pre ten di da uni for mi za ção do pro ces sa-
men to das ca u sas cí ve is de me nor com ple xi da de não 
foi al can ça da com a Lei nº 10.444/02, jus ti fi can do-se,
pois, a apre sen ta ção do pre sen te pro je to de lei, o qual 
pro põe a al te ra ção do in ci so I do art. 3º da Lei nº
9.099/95, de mol de a ele var para 60 sa lá ri os mí ni mos
a com pe tên cia dos Ju i za dos Espe ci a is es ta du a is. So -
men te des sa ma ne i ra será pos sí vel sa nar a in con-
gruên cia re sul tan te no sis te ma pro ces su al, har mo ni-
zan do o con ce i to le gal de ca u sas cí ve is de me nor
com ple xi da de, a par de am pli ar o aces so à Jus ti ça,
eli mi nan do as frus tra ções in di vi du a is e so ci a is ine-
ren tes ao fe nô me no da li ti gi o si da de con ti da.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUB SE CRE TA RIA DE ATA

LEI Nº 9.099,DE 26 DE SETEMBRO DE 1995

Dis põe so bre os Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is e Cri mi na is e dá ou tras pro vi dên-
ci as

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 3º O Ju i za do Espe ci al Cí vel tem com pe tên cia
para con ci li a ção, pro ces so e jul ga men to das ca u sas
cí ve is de me nor com ple xi da de, as sim con si de ra das:

I – as ca u sas cujo va lor não ex ce da a qua ren ta
ve zes o sa lá rio mí ni mo;

II – as enu me ra das no art. 275, in ci so lI, do Có di-
go de Pro ces so Ci vil
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III – a ação de des pe jo para uso pró prio;
IV – as ações pos ses só ri as so bre bens imó ve is de 

va lor não ex ce den te ao fi xa do no in ci so I des te ar ti go.
§ 1º Com pe te ao Ju i za do Espe ci al pro mo ver a

exe cu ção:
I – dos seus jul ga dos;
II – dos tí tu los exe cu ti vos ex tra ju di ci a is, no va lor

de até qua ren ta ve zes o sa lá rio mí ni mo, ob ser va do o
dis pos to no § 1º do art. 8º des ta lei.

§ 2º Fi cam ex clu í das da com pe tên cia do Ju i za-
do Espe ci al as ca u sas de na tu re za ali men tar, fa li men-
tar, fis cal e de in te res se da Fa zen da Pú bli ca, e tam -
bém as re la ti vas a aci den tes de tra ba lho, a re sí du os e
ao es ta do e ca pa ci da de das pes so as, ain da que de
cu nho pa tri mo ni al.

§ 3º A op ção pelo pro ce di men to pre vis to nes ta
Lei im por ta rá em re nún cia ao cré di to ex ce den te ao li -
mi te es ta be le ci do nes te ar ti go, ex ce tu a da a hi pó te se
de con ci li a ção.
....................................................................................

LEI Nº 10.444, DE 7 DE MAIO DE 2002

Alte ra a Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i-
ro de 1973 – Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

LEI Nº 10.259 DE 12 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i-
za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is no
âm bi to da Jus ti ça 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:
....................................................................................

(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 276, DE 2003

Alte ra a Lei nº 10.259, de 12 de ju lho
de 2001, que “dis põe so bre a ins ti tu i ção
dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na-
is no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São re vo ga dos os art. 4º e 14 da Lei nº

10.259. de 12 de ju lho de 2001.
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 10.259, de 12 de ju lho

de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 5º So men te será ad mi ti do re cur so
de sen ten ça de fi ni ti va”. NR

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

Jus ti fi ca ção

Nos ter mos do art. 1º da Lei nº 10.259, de 12
de ju lho de 2001, apli cam-se aos ju i za dos Espe ci-
a is Fe de ra is os dis po si ti vos da Lei nº 9.099, de 26
de se tem bro de 1995, que não con fli ta rem com
aque le novo di plo ma le gal. Por tan to, res sal va das
umas pou cas ino va ções – im pró pri as e até in cons-
ti tu ci o na is, como se de mons tra rá a se guir – o sis -
te ma re cur sal dos ju i za dos Espe ci al no âm bi to da
Jus ti ça Fe de ral é o mes mo já exis ten te nos Ju i za-
dos Espe ci a is Esta du a is.

O in ci so I do art. 98 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ao pre vê a cri a ção dos Ju i za dos Espe ci a is, ad mi tiu,
nas hi pó te ses le ga is, o jul ga men to de re cur sos por
tur mas de ju i zes de pri me i ro grau, os qua is, em con -
for mi da de com o art. 41 da Lei nº 9.099/95, in te-
gram os mes mos Ju i za dos Espe ci a is. Nes sa es te i-
ra, este mes mo dis po si ti vo le gal au to ri za a in ter po-
si ção de re cur so ino mi na do con tra sen ten ça pro fe-
ri da nos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is, com ex ce ção
da ho mo lo ga tó ria de con ci li a ção ou de la u do ar bi-
tral. O art. 48 da Lei nº 9.099/95 per mi te, ain da, a
opo si ção de em bar gos de de cla ra ção quan do na
sen ten ça ou acór dão hou ver obs cu ri da de, con tra di-
ção, omis são ou dú vi da. No mais, a re gra é a da ir re-
cor ri bi li da de das de ci sões, má xi me das in ter lo cu tó-
ri as, não ha ven do que se fa lar, des tar te, em agra vo
de ins tru men to ou re ti do, sob pena de inob ser var os
cri té ri os de sim pli ci da de e ce le ri da de, pe los qua is
se ori en ta a nova jus ti ça.

A Lei nº 10.259/01, en tre tan to, an dou em sen ti-
do con trá rio ao abrir a pos si bi li da de, em seu art. 4º,
de o juiz de fe rir, de ofí cio ou a re que ri men to das par -
tes, me di das ca u te la res no cur so de pro ces so em tra -
mi ta ção nos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is. Além de
des ne ces sá ria, uma vez que a con ci li a ção das par tes
ou a tu te la ju ris di ci o nal virá em bre ve tem po, a con-
ces são des sas me di das ca u te la res de sa fi a rá a in ter-
po si ção de agra vo, eis que se tra ta de de ci são in ter lo-
cu tó ria. Essa no vi da de, in ques ti o na vel men te, com-
pro me te rá a ce le ri da de do pro ces so nos Ju i za dos
Espe ci a is, des vir tu an do sua fi na li da de, ra zão pela
qual este pro je to de lei pro põe a re vo ga ção da que le
dis po si ti vo le gal.

De igual modo, con du ziu-se mal o novo di plo ma
le gal quan do au to ri zou, em seu art. 14, o aju i za men to
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de pe di do de uni for mi za ção de in ter pre ta ção de lei fe -
de ral quan do hou ver di ver gên cia en tre de ci sões so -
bre ques tões de di re i to ma te ri al pro fe ri das por Tur-
mas Re cur sa is. A par de cri ar em ba ra ços des ne ces-
sá ri os ao pro ces so nos Ju i za dos Espe ci a is, que,
como já se viu, deve ser sim pli fi ca do e cé le re, o dis po-
si ti vo le gal em exa me pa de ce do ví cio de in cons ti tu ci-
o na li da de, seja por am pli ar a com pe tên cia do STJ, a
qual foi fir ma da na Cons ti tu i ção Fe de ral, seja por di la-
tar a com po si ção das Tur mas Re cur sa is, tam bém fi -
xa da na Lei Ma i or.

O re fe ri do dis po si ti vo da Lei nº 10.259 pos si-
bi li ta a pro vo ca ção do STJ quan do a ori en ta ção
aco lhi da por Tur ma de Uni for mi za ção con tra ri ar,
em ques tões de di re i to ma te ri al, sú mu la ou ju ris-
pru dên cia do mi nan te da que la cor te su pe ri or. Ora,
por for ça do art. 105 da Cons ti tu i ção Fe de ral, o
STJ so men te tem com pe tên cia para jul gar re cur-
sos quan to a ca u sas de ci di das, em úni ca ou úl ti ma
ins tân cia, pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
Ter ri tó ri os. Como as Tur mas Re cur sa is não são tri -
bu na is, suas de ci sões não têm o con dão de de sa fi-
ar re cur so ao STJ. Ade ma is, es tan do a com pe tên-
cia do STJ de fi ni da em sede cons ti tu ci o nal, ne nhu-
ma nor ma in fra cons ti tu ci o nal pode es ten dê-la, ain -
da que a pre tex to de ga ran tir a in te i re za e uni for mi-
da de de sua sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te
em ques tões de di re i to fe de ral.

O mes mo ví cio de in cons ti tu ci o na li da de está
pre sen te na pre vi são, do dis po si ti vo le gal em co -
men to, de que o pe di do fun da do em di ver gên cia
en tre de ci sões de tur mas de di fe ren tes re giões ou
da pro fe ri da em con tra ri e da de a sú mu la ou ju ris-
pru dên cia do mi nan te do STJ será jul ga do por Tur-
ma de Uni for mi za ção, in te gra da por ju i zes de Tur-
mas Re cur sa is, sob a pre si dên cia do Co or de na dor
da Jus ti ça Fe de ral. Em pri me i ro lu gar, a Cons ti tu i-
ção Fe de ral res trin ge o jul ga men to de re cur sos in -
ter pos tos con tra as de ci sões dos Ju i za dos Espe ci-
a is às tur mas de ju i zes de pri me i ro grau, não se
po den do co gi tar, por tan to, da pre sen ça de ju í zes
de se gun do grau e, mu i to me nos, de mem bros de
tri bu na is su pe ri o res, ain da que em jul ga men to de
in ci den tes de uni for mi za ção de ju ris pru dên cia. Em 
se gun do lu gar, a fun ção de co or de na dor da Jus ti-
ça Fe de ral é me ra men te ad mi nis tra ti va, sen do, por 
con se guin te, aber ran te sua par ti ci pa ção em ór gão
ju di ci al.

Eis aí os mo ti vos pe los qua is o pre sen te pro je to
de lei pro põe, tam bém, a re vo ga ção da to ta li da de do
art. 14 da Lei nº 10.259/01.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. –Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i-
za dos Espe ci a is Ci vis e Cri mi na is no âm -
bi to da Jus ti ça Fe de ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca Faço sa ber que o Con -
gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
....................................................................................

Art. 1º São ins ti tu í dos os Ju i za dos Espe ci a is Cí -
ve is e Cri mi na is da Jus ti ça Fe de ral, aos qua is se apli -
ca, no que não con fli tar com esta Lei, o dis pos to na
Lei nº 9.099, de 26 de se tem bro de 1995.
....................................................................................

Art. 4º O Juiz po de rá, de ofí cio ou a re que ri men-
to das par tes, de fe rir me di das ca u te la res no cur so do
pro ces so, para evi tar dano de di fí cil re pa ra ção.

Art. 5º Exce to nos ca sos do art. 4º, so men te
será ad mi ti do re cur so de sen ten ça de fi ni ti va.
....................................................................................

Art. 14. Ca be rá pe di do de uni for mi za ção de in -
ter pre ta ção de lei fe de ral quan do hou ver di ver gên cia
en tre de ci sões so bre ques tões de di re i to ma te ri al pro -
fe ri das por Tur mas Re cur sa is na in ter pre ta ção da lei.

§ 1º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre Tur-
mas da mes ma Re gião será jul ga do em re u nião con -
jun ta das Tur mas em con fli to, sob a pre si dên cia do
Juiz Co or de na dor.

§ 2º O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre de -
ci sões de tur mas de di fe ren tes re giões ou da pro fe ri-
da em con tra ri e da de a sú mu la ou ju ris pru dên cia do -
mi nan te do STJ será jul ga do por Tur ma de Uni for mi-
za ção, in te gra da por ju i zes de Tur mas Re cur sa is, sob
a pre si dên cia do Co or de na dor da Jus ti ça Fe de ral.

§ 3ºA re u nião de ju i zes do mi ci li a dos em ci da des
di ver sas será fe i ta pela via ele trô ni ca.

§ 4º Qu an do a ori en ta ção aco lhi da pela Tur ma
de Uni for mi za ção, em ques tões de di re i to ma te ri al,
con tra ri ar sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te no Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça -– STJ, a par te in te res sa da
po de rá pro vo car a ma ni fes ta ção des te, que di ri mi rá a
di ver gên cia.

§ 5º No caso do § 4º, pre sen te a pla u si bi li da de
do di re i to in vo ca do e ha ven do fun da do re ce io de dano 
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de di fí cil re pa ra ção, po de rá o re la tor con ce der, de ofi -
cio ou a re que ri men to do in te res sa do, me di da li mi nar
de ter mi nan do a sus pen são dos pro ces sos nos qua is
a con tro vér sia es te ja es ta be le ci da.

§ 6º Even tu a is pe di dos de uni for mi za ção idên -
ti cos, re ce bi dos sub se qüen te men te em qua is quer
Tur mas Re cur sa is, fi ca rão re ti dos nos au tos, aguar -
dan do-se pro nun ci a men to do Su pe ri or Tribu nal de
Jus ti ça.

§ 7º Se ne ces sá rio, o re la tor pe di rá in for ma ções
ao Pre si den te da Tur ma Re cur sal ou Co or de na dor da
Tur ma de Uni for mi za ção e ou vi rá o Mi nis té rio Pú bli co,
no pra zo de cin co dias. Even tu a is in te res sa dos, ain da
que não se jam par tes no pro ces so, po de rão se ma ni-
fes tar, no pra zo de trin ta dias.

§ 8º De cor ri dos os pra zos re fe ri dos no § 7º, o re -
la tor in clu i rá o pe di do em pa u ta na Se ção, com pre fe-
rên cia so bre to dos os de ma is fe i tos, res sal va dos os
pro ces sos com réus pre sos, os ha be as cor pus e os
man da dos de se gu ran ça.

§ 9º Pu bli ca do o acór dão res pec ti vo, os pe di dos
re ti dos re fe ri dos no § 6ºse rão apre ci a dos pe las Tur -
mas Re cur sa is, que po de rão exer cer ju í zo de re tra ta-
ção ou de cla rá-los pre ju di ca dos, se ve i cu la rem tese
não aco lhi da pelo Su pe ri or Tribu nal de Jus ti ça.

§ 10. Os Tri bu na is Re gi o na is, o Su pe ri or Tri bu-
nal de Jus ti ça e o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, no âm -
bi to de suas com pe tên ci as, ex pe di rão nor mas re gu-
la men tan do a com po si ção dos ór gãos e os pro ce di-
men tos a se rem ado ta dos para o pro ces sa men to e
o jul ga men to do pe di do de uni for mi za ção e do re -
cur so ex tra or di ná rio.

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

LEI Nº 9.099, DE 1995

....................................................................................
Art. 41. Da sen ten ça, ex ce tu a da a ho mo lo ga tó-

ria de con ci li a ção ou la u do ar bi tral, ca be rá re cur so
para o pró prio Ju i za do.

§ 1º O re cur so será jul ga do por uma tur ma com -
pos ta por três Ju i zes to ga dos, em exer cí cio no pri me i-
ro grau de ju ris di ção, re u ni dos na sede do Ju i za do.

§ 2º No re cur so, as par tes se rão obri ga to ri a-
men te re pre sen ta das por ad vo ga do.

....................................................................................
Art. 48. Ca be rão em bar gos de de cla ra ção quan -

do, na sen ten ça ou acór dão, hou ver obs cu ri da de,
con tra di ção, omis são ou dú vi da

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 98. A União, no Dis tri to Fe de ral e nos Ter ri-

tó ri os, e os Esta dos cri a rão:
I – ju i za dos es pe ci a is, pro vi dos por ju i zes to ga-

dos, ou to ga dos e le i gos, com pe ten tes para a con ci li-
a ção, o jul ga men to e a exe cu ção de ca u sas cí ve is de
me nor com ple xi da de e in fra ções pe na is de me nor po -
ten ci al ofen si vo, me di an te os pro ce di men tos oral e
su ma rís si mo, per mi ti dos, nas hi pó te ses pre vis tas em
lei, a tran sa ção e o jul ga men to de re cur sos por tur -
mas de ju i zes de pri me i ro grau;

II – jus ti ça de paz, re mu ne ra da, com pos ta de ci -
da dãos ele i tos pelo voto di re to, uni ver sal e se cre to,
com man da to de qua tro anos e com pe tên cia para, na
for ma da lei, ce le brar ca sa men tos, ve ri fi car, de ofí cio
ou em face de im pug na ção apre sen ta da, o pro ces so
de ha bi li ta ção e exer cer atri bu i ções con ci li a tó ri as,
sem ca rá ter ju ris di ci o nal, além de ou tras pre vis tas na
le gis la ção.

Pa rá gra fo in clu i do pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 22, de 18-3-99:

“Pa rá gra fo úni co. Lei fe de ral dis po rá so bre a cri -
a ção de ju i za dos es pe ci a is no âm bi to da Jus ti ça Fe -
de ral.’

....................................................................................
Art. 105. Com pe te ao Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça:
I – pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te:
a) nos cri mes co muns, os Go ver na do res dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, e, nes tes e nos de res -
pon sa bi li da de, os de sem bar ga do res dos Tri bu na is de 
Jus ti ça dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, os mem-
bros dos Tri bu na is de Con tas dos Esta dos e do Dis tri-
to Fe de ral, os dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos
Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is e do Tra ba lho, os mem -
bros dos Con se lhos ou Tri bu na is de Con tas dos Mu ni-
cí pi os e os do Mi nis té rio Pú bli co da União que ofi ci em
pe ran te tri bu na is;

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23, de 2-9-99:

b) os man da dos de se gu ran ça e os ha be as
data con tra ato de Mi nis tro de Esta do, dos Co man-
dan tes da Ma ri nha, do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca ou
do pró prio Tri bu nal;’

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 22, de 18-3-99:

c) Os ha be as cor pus, quan do o co a tor ou pa ci-
en te for qual quer das pes so as men ci o na das na alí -
nea a quan do co a tor for tri bu nal, su je i to a sua ju ris di-
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ção, ou Mi nis tro de Esta do, res sal va da a com pe tên cia
da Jus ti ça Ele i to ral.

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 23. de 2-9-99:

d) os ha be as cor pus, quan do o co a tor ou pa ci-
en te for qual quer das pes so as men ci o na das na alí -
nea a, ou quan do a co a tor for tri bu nal su je i to á sua ju -
ris di ção, Mi nis tro de Esta do ou Co man dan te da Ma ri-
nha, do Exér ci to ou da Ae ro náu ti ca, res sal va da a
com pe tên cia da Jus ti ça Ele i to ral;”

e) os con fli tos de com pe tên cia en tre qua is quer
tri bu na is, res sal va do o dis pos to no art. 102, I, “o” bem
como en tre tri bu nal e ju i zes a ele não vin cu la dos e en -
tre ju i zes vin cu la dos a tri bu na is di ver sos;

f) as re vi sões cri mi na is e as ações res ci só ri as
de seus jul ga dos;

g) a re cla ma ção para a pre ser va ção de sua
com pe tên cia e ga ran tia da au to ri da de de suas de -
ci sões;

h) os con fli tos de atri bu i ções en tre au to ri da des
ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as da União, ou en tre au to ri-
da des ju di ciá ri as de um Esta do e ad mi nis tra ti vas de
ou tro ou do Dis tri to Fe de ral, ou en tre as des te e da
União;

i) o man da do de in jun ção, quan do a ela bo ra ção
da nor ma re gu la men ta do ra for atri bu i ção de ór gão,
en ti da de ou au to ri da de fe de ral, da ad mi nis tra ção di -
re ta ou in di re ta, ex ce tu a dos os ca sos de com pe tên cia
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos ór gãos da Jus ti ça
Mi li tar, da Jus ti ça Ele i to ral, da Jus ti ça do Tra ba lho e
da Jus ti ça Fe de ral;

II – jul gar, em re cur so or di ná rio:
a) os há be as cor pus de ci di dos em úni ca ou úl -

ti ma ins tân cia pe los Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is ou
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter-
ri tó ri os, quan do a de ci são for de ne ga tó ria;

b) os man da dos de se gu ran ça de ci di dos em
úni ca ins tân cia pe los Tribu na is Re gi o na is Fe de ra is ou 
pe los tri bu na is dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e Ter-
ri tó ri os, quan do de ne ga tó ria a de ci são;

c) as ca u sas em que fo rem par tes Esta do es -
tran ge i ro ou or ga nis mo in ter na ci o nal, de um lado, e,
do ou tro, Mu ni cí pio ou pes soa re si den te ou do mi ci li a-
da no País:

III – jul gar, em re cur so es pe ci al, as ca u sas de ci-
di das, em úni ca ou úl ti ma ins tân cia, pe los Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is ou pe los tri bu na is dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, quan do a de ci são re -
cor ri da:

a) con tra ri ar tra ta do ou lei fe de ral, ou ne gar-lhes
vi gên cia;

b) jul gar vá li da lei ou ato de go ver no lo cal con -
tes ta do em face de lei fe de ral;

c) der a lei fe de ral in ter pre ta ção di ver gen te da
que lhe haja atri bu í do ou tro tri bu nal.

Pa rá gra fo úni co. Fun ci o na rá jun to ao Su pe ri or
Tri bu nal de Jus ti ça o Con se lho da Jus ti ça Fe de ral, ca -
ben do-lhe, na for ma da lei, exer cer a su per vi são ad -
mi nis tra ti va e or ça men tá ria da Jus ti ça Fe de ral de pri -
me i ro e se gun do gra us.
....................................................................................

( 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 277, DE 2003

Alte ra o in ci so III do art. 50 da Lei nº 
7.827, de 27 de se tem bro de 1989, de
modo a in clu ir cin qüen ta e oito mu ni cí pi-
os do Esta do de Mi nas Ge ra is como be-
ne fi ciá ri os do Fun do de Fi nan ci a men to
Cons ti tu ci o nal do Cen tro-Oes te (FCO).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 5º da Lei nº 7.827, de 27 

de se tem bro de 1989, pas sa a vi ger com a se guin te
re da ção:

“Art. 5º ...................................................
..............................................................
III – Cen tro-Oes te, a re gião de

abran gên cia dos Esta dos de Mato Gros-
so, Mato Gros so do Sul, Go iás e Dis tri to
Fe de ral, além de par te do Esta do de Mi -
nas Ge ra is re la ti va aos Mu ni cí pi os de
Aba dia dos Dou ra dos, Água Com pri da,
Ara gua ri, Ara po rã, Ari nos, Bu ri tis, Ca be-
ce i ra Gran de, Ca cho e i ra Dou ra da, Cam pi-
na Ver de, Cam po Flo ri do, Ca pi nó po lis,
Ca ná po lis, Car ne i ri nho, Cas ca lho Rico,
Cen tra li na, Co men da dor Go mes, Con ce i-
ção das Ala go as, Con quis ta, Co ro man del,
Del ta, Dou ra da qua ra, Estre la do Sul, For -
mo so, Fron te i ra, Fru tal, Gru pi a ra, Gu ar da
Mor, Gu ri nha tã, Indi a nó po lis, Ipi a çu, Iraí
de Mi nas, Ita pa ji pe, Itu i u ta ba, Itu ra ma,
La ga mar, Li me i ra do Oes te, Mon te Ale gre
de Mi nas, Mon te Car me lo, Nova Pon te,
Pa ra ca tu, Pa tos de Mi nas, Pe dri nó po lis,
Pi ra ju ba, Pla nu ra, Pra ta, Ro ma ria, Sa cra-
men to, San ta Ju li a na, San ta Vi tó ria, São
Fran cis co de Sa les, Tu pa ci gua ra, Ube ra-
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ba, Uber lân dia, Unaí, União de Mi nas,
Uru a na de Mi nas, Va zan te e Ve rís si mo.

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

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

Jus ti fi ca ção

Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te, ins ti tu í dos pelo
art. 159, in ci so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
re gu la men ta dos pela Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro
de 1989, têm de sem pe nha do pa pel ex tre ma men te re -
le van te para o de sen vol vi men to das re giões me nos
fa vo re ci das do País. Esses fun dos cons ti tu em a prin -
ci pal fon te de fi nan ci a men to dos se to res pro du ti vos
des sas re giões, es pe ci al men te do se tor ru ral, da
agro in dús tria e das mi cros e pe que nas em pre sas.

Atu al men te, há um con sen so de que a po lí ti ca
de de sen vol vi men to re gi o nal não deve ter mais o en -
fo que ma cror re gi o nal, uma vez que não dá con ta das
es pe ci fi ci da des e vo ca ções dos su bes pa ços na ci o na-
is (me sor re giões, mi cror re giões, etc.). O Triân gu lo Mi -
ne i ro, por exem plo, tem ca rac te rís ti cas ge o grá fi cas,
eco nô mi cas e so ci a is se me lhan tes às de Go iás, e
está for te men te li ga do a esse es ta do por la ços co-
mer ci a is, in dus tri a is e agro pe cuá ri os. Pode-se di zer
que am bas as re giões cons ti tu em-se, na prá ti ca, em
uma só eco no mia, com as mes mas po ten ci a li da des e
ca rên ci as.

Os mu ni cí pi os do Triân gu lo Mi ne i ro, além da in -
su fi ciên cia de in ves ti men tos em in fra-es tru tu ra, sa ú-
de e edu ca ção, en fren tam di fi cul da des na atra ção de
in ves ti men tos, ten do em vis ta a des van ta gem com pe-
ti ti va em re la ção aos seus vi zi nhos que con tam com
os re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a-
men to do Cen tro-Oes te (FCO).

Em par ti cu lar, os pro du to res ru ra is do Triân gu lo
Mi ne i ro há mu i to re i vin di cam a ex ten são da área de
apli ca ção dos re cur sos do FCO para essa re gião,
dada a di fi cul da de de ob ten ção de fi nan ci a men to a
cus tos aces sí ve is, o que tem li mi ta do o de sen vol vi-
men to da pro du ção lo cal.

A pre sen te ini ci a ti va visa, por tan to, me lho rar as
con di ções de com pe ti ção de cin qüen ta e oito mu ni cí-
pi os do Esta do de Mi nas Ge ra is, que se lo ca li zam no
Triân gu lo Mi ne i ro e na fa i xa de até cem qui lô me tros a
les te da di vi sa dos Esta dos de Go iás e Mato Gros so
do Sul, in clu in do-os como be ne fi ciá ri os do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te.
Os re cur sos des se fun do irão sem dú vi da pos si bi li tar
a im plan ta ção de no vos pro je tos pro du ti vos para a re -

gião, o que é in dis pen sá vel para a ge ra ção de em pre-
go e ren da e ele va ção do ní vel de vida de sua po pu la-
ção.

Pela im por tân cia da pro po si ção para o au men to
das opor tu ni da des dos mu ni cí pi os do Triân gu lo Mi ne-
i ro e da fa i xa de fron te i ra do Esta do de Mi nas Ge ra is,
peço apo io aos no bres pa res para a apro va ção des te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ael ton Fre i tas.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
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;

lI – do pro du to da ar re ca da ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos, dez por cen to aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral, pro por ci o nal men te ao va lor das
res pec ti vas ex por ta ções de pro du tos in dus tri a li za-
dos.

§ 1º Para efe i to de cál cu lo da en tre ga a ser efe -
tu a da de acor do com o pre vis to no in ci so I, ex clu-
ir-se-á a par ce la da ar re ca da ção do im pos to de ren da
e pro ven tos de qual quer na tu re za per ten cen te aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A ne nhu ma uni da de fe de ra da po de rá ser
des ti na da par ce la su pe ri or a vin te por cen to do mon -
tan te a que se re fe re o in ci so II, de ven do o even tu al
ex ce den te ser dis tri bu í do en tre os de ma is par ti ci pan-
tes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele es ta be le ci do.
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§ 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 lI.
....................................................................................

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Re gu la men ta o art. 159, in ci so I, alí -
nea o, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, 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:

Art. 1º Fi cam cri a dos o Fun do Cons ti tu ci o nal de
Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, o Fun do Cons ti tu ci o-
nal de Fi nan ci a men to do Nor des te – FNE e o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO, para fins de apli ca ção dos re cur sos de que tra ta
a alí nea c do in ci so I do art. 159 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, os qua is se or ga ni za rão e fun ci o na rão nos ter mos
des ta Lei.

I – Das Fi na li da des e Di re tri zes Ge ra is
Art. 2º Os Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a-

men to do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te têm por ob -
je ti vo con tri bu ir para o de sen vol vi men to eco nô mi co e
so ci al das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te,
atra vés das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá-
ter re gi o nal, me di an te a exe cu ção de pro gra mas de fi -
nan ci a men to aos se to res pro du ti vos, em con so nân-
cia com os res pec ti vos pla nos re gi o na is de de sen vol-
vi men to.

§ 1º Na apli ca ção de seus re cur sos, os Fun dos
Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor des te
e Cen tro-Oes te fi ca rão a sal vo das res tri ções de con -
tro le mo ne tá rio de na tu re za con jun tu ral e de ve rão
des ti nar cré di to di fe ren ci a do dos usu al men te ado ta-
dos pe las ins ti tu i ções fi nan ce i ras, em fun ção das re a-
is ne ces si da des das re giões be ne fi ciá ri as.

§ 2º No caso da re gião Nor des te, o Fun do Cons -
ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te in clui a fi na li-
da de es pe cí fi ca de fi nan ci ar, em con di ções com pa tí-
ve is com as pe cu li a ri da des da área, ati vi da des eco -
nô mi cas do semi-ári do, às qua is des ti na rá me ta de

dos re cur sos in gres sa dos nos ter mos do art. 159, in ci-
so I, alí nea c, da Cons ti tu i ção Fe de raL

Art. 3º Res pe i ta das as dis po si ções dos Pla nos
Re gi o na is de De sen vol vi men to, se rão ob ser va das as
se guin tes di re tri zes na for mu la ção dos pro gra mas de
fi nan ci a men to de cada um dos Fun dos:

I – con ces são de fi nan ci a men tos ex clu si va men-
te aos se to res pro du ti vos das re giões be ne fi ci a das;

II – ação in te gra da com ins ti tu i ções fe de ra is se -
di a das nas re giões;

III – tra ta men to pre fe ren ci al às ati vi da des pro du-
ti vas de pe que nos e mi ni pro du to res ru ra is e pe que-
nas e mi cro em pre sas, às de uso in ten si vo de ma té ri-
as-pri mas e mão-de-obra lo ca is e as que pro du zam
ali men tos bá si cos para con su mo da po pu la ção, bem
como aos pro je tos de ir ri ga ção, quan do per ten cen tes
aos ci ta dos pro du to res, suas as so ci a ções e co o pe ra-
ti vas;

IV – pre ser va ção do meio am bi en te;
V – ado ção de pra zos e ca rên cia, li mi tes de fi -

nan ci a men to, ju ros e ou tros en car gos di fe ren ci a dos
ou fa vo re ci dos, em fun ção dos as pec tos so ci a is, eco -
nô mi cos, tec no ló gi cos e es pa ci a is dos em pre en di-
men tos;

VI – con ju ga ção do cré di to com a as sis tên cia
téc ni ca, no caso de se to res tec no lo gi ca men te ca ren-
tes;

VII – or ça men ta ção anu al das apli ca ções dos
re cur sos;

VIII – uso cri te ri o so dos re cur sos e ade qua da
po lí ti ca de ga ran ti as, com li mi ta ção das res pon sa bi li-
da des de cré di to por cli en te ou gru po eco nô mi co, de
for ma a aten der a um uni ver so ma i or de be ne fi ciá ri os
e as se gu rar ra ci o na li da de, efi ciên cia, efi cá cia e re tor-
no às apli ca ções;

IX – apo io à cri a ção de no vos cen tros, ati vi da-
des e pó los di nâ mi cos, no ta da men te em áre as in te ri-
o ra nas, que es ti mu lem a re du ção das dis pa ri da des
in tra-re gi o na is de ren da;

X – pro i bi ção de apli ca ção de re cur sos a fun do
per di da.

II – Dos Be ne fi ciá ri os
Art. 4º São be ne fi ciá ri os dos 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 os pro du to res e em pre sas, pes -
so as fí si cas e ju rí di cas, além das co o pe ra ti vas de pro -
du ção que de sen vol vam ati vi da des pro du ti vas nos
se to res agro pe cuá rio, mi ne ral, in dus tri al e agro in dus-
tri al das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te.

§ 1º No caso de áre as pi o ne i ras e de ex pan são
da Fron te i ra Agrí co la das re giões Nor te e Cen-
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tro-Oes te, po de rão ser fi nan ci a dos pro je tos de in-
fra-es tru tu ra eco nô mi ca até o li mi te de 25% (vin te e
cin co por cen to) dos re cur sos pre vis tos para os res -
pec ti vos Fun dos.

§ 2º No caso de pro du to res e em pre sas be ne fi-
ciá ri as de fun dos de in cen ti vos re gi o na is ou se to ri a is,
a con ces são de fi nan ci a men tos de que esta lei fica
con di ci o na da à re gu la ri da de da si tu a ção para com a
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM e os ci ta dos
Fun dos de in cen ti vos.

Art. 5º Para efe i to de apli ca ção dos re cur sos, en -
ten de-se por:

I – Nor te, a re gião com pre en di da pe los Esta dos
do Acre, Ama zo nas, Ama pá, Pará, Ro ra i ma, Ron dô-
nia, e To can tins;

II – Nor des te, a re gião abran gi da pe los Esta dos
do Ma ra nhão, Pi a uí, Ce a rá, Rio Gran de do Nor te, Pa -
ra í ba, Per nam bu co, Ala go as, Ser gi pe e Ba hia, além
da Par te do Esta do de Mi nas Ge ra is in clu í da na área
de atu a ção da Su de ne;

III – Cen tro-Oes te, a re gião de abran gên cia dos
Esta dos de Mato Gros so, Mato Gros so do Sul, Go iás
e Dis tri to Fe de ral;

IV – Semi-ári do, a re gião in se ri da na área de
atu a ção da Su pe rin ten dên cia de De sen vol vi men to do 
Nor des te – Su de ne, com pre ci pi ta ção plu vi o mé tri ca
mé dia anu al igual ou in fe ri or a 800 mm (oi to cen tos mi -
lí me tros), de fi ni da em por ta ria da que la Au tar quia.

III – Dos Re cur sos e Apli ca ções
Art. 6º Cons ti tu em fon tes de re cur sos dos Fun -

dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e Cen tro-Oes te:

I – 3% (três por cen to) do pro du to da ar re ca da-
ção do im pos to so bre ren da e pro ven tos de qual quer
na tu re za e do im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za-
dos, en tre gues pela União, na for ma do art. 159, in ci-
so I, alí nea c da Cons ti tu i ção Fe de ral;

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 – 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 de
di re i to pú bli co ou pri va do, na ci o na is ou es tran ge i ras;

V – do ta ções or ça men tá ri as ou ou tros re cur sos
pre vis tos em lei.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos dos re cur sos pre vis-
tos no in ci so I des te ar ti go, será ob ser va da a se guin te
dis tri bu i ção:

I – 0,6% (seis dé ci mos por cen to) para o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te;

II – 1,8% (um in te i ro e oito dé ci mos por cen to)
para o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Nor des te; e

III – 0,6% (seis dé ci mos por cen to) para o Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te.

Art. 7º As li be ra ções, pela Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, dos va lo res des ti na dos a cada um dos Fun -
dos ora ins ti tu í dos, se rão fe i tas di re ta men te em fa vor
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re gi o-
nal, nas mes mas da tas e, no que cou ber, se gun do a
mes ma sis te má ti ca ado ta da na trans fe rên cia dos re -
cur sos dos Fun dos de Par ti ci pa ção dos Esta dos, do
Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

Pa rá gra fo úni co. A Re ce i ta Fe de ral in for ma rá
men sal men te às ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de
ca rá ter re gi o nal a soma da ar re ca da ção do im pos to
so bre ren da e pro ven tos de qual quer na tu re za e do
im pos to so bre pro du tos in dus tri a li za dos, o va lor das
li be ra ções efe tu a das para cada Fun do, bem como a
pre vi são das da tas e va lo res das 3 (três) li be ra ções
ime di a ta men te sub se qüen tes.

Art. 8º Os Fun dos go za rão de isen ção tri bu tá ria,
es tan do os seus re sul ta dos, ren di men tos e ope ra-
ções de fi nan ci a men to li vres de qual quer tri bu to ou
con tri bu i ção, in clu si ve o im pos to so bre ope ra ções de
cré di to, im pos to so bre ren da e pro ven tos de qual quer
na tu re za e as con tri bu i ções do PIS, Pa sep e Fin so ci al.

Art. 9º A cri té rio das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe -
de ra is de ca rá ter re gi o nal, po de rão ser re pas sa dos
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 a ban cos
es ta du a is com ca pa ci da de téc ni ca com pro va da e
com es tru tu ra ope ra ci o nal e ad mi nis tra ti va ap tas a re -
a li zar, em se gu ran ça e no es tri to cum pri men to das di -
re tri zes e nor mas es ta be le ci das, pro gra mas de cré di-
to es pe ci fi ca men te cri a dos com essa fi na li da de.

IV – Dos Encar gos Fi nan ce i ros
Art. 10. Os fi nan ci a men tos con ce di dos com re -

cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to
do Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te es tão su je i tos ao
pa ga men to de ju ros e en car gos de atu a li za ção mo ne-
tá ria.

Art. 11. As ati vi da des pri o ri tá ri as e de re le van te
in te res se para o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al
das re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te te rão re -
du ção de en car gos fi nan ce i ros re fe ren tes a ju ros e
atu a li za ção mo ne tá ria.

§ 1º Para efe i to do be ne fí cio pre vis to nes te ar ti-
go, de ve rão ser es ta be le ci das fa i xas di fe ren ci a das de
pri o ri da des e de en car gos fi nan ce i ros, de acor do com 
a na tu re za do em pre en di men to, a fi na li da de dos fi-
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nan ci a men tos, a lo ca li za ção e o por te da em pre sa fi -
nan ci a da.

§ 2º Os be ne fí ci os pre vis tos nes te ar ti go se rão
con ce di dos ex clu si va men te a pro du to res in di vi du a is
e em pre sas bra si le i ras de ca pi tal na ci o nal.

§ 3º Sem pre ju í zo das me di das ju di ci a is ca bí ve is,
in clu si ve de na tu re za exe cu tó ria, o mu tuá rio fica su je i to,
no caso de des vio na apli ca ção dos re cur sos, a per da
de todo e qual quer be ne fí cio fi nan ce i ro, es pe ci al men te
os re la ti vos a ju ros e atu a li za ção mo ne tá ria.

Art. 12. As ta xas de ju ros, nes tas in clu í das co -
mis sões e qua is quer ou tras re mu ne ra ções, di re tas ou 
in di re ta men te re fe ri das à con ces são de cré di to, não
po de rão ser su pe ri o res a 8% (oito por cen to) ao ano.

V – Da Admi nis tra ção
Art. 13. A Admi nis tra ção de cada um 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 será dis tin ta e au tô no ma e, ob -
ser va das as atri bu i ções pre vis tas nes ta lei, será,
exer ci da res pec ti va men te pe los se guin tes ór gãos:

I – Con se lho De li be ra ti vo das Su pe rin ten dên ci-
as de De sen vol vi men to das Re giões Nor te, Nor des te
e Cen tro-Oes te; e

II – ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca rá ter re gi o-
nal.

Art. 14. Cabe ao Con se lho De li be ra ti vo das Su -
pe rin ten dên ci as de De sen vol vi men to das re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te:

I – apro var os pro gra mas de fi nan ci a men to de
cada Fun do, har mo ni zan do-os com os pla nos re gi o-
na is de de sen vol vi men to, à vis ta de pro pos ta da res -
pec ti va ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca rá ter re gi o-
nal;

II – in di car pro vi dên ci as para com pa ti bi li za ção
das res pec ti vas apli ca ções com as ações das de ma is
ins ti tu i ções de de sen vol vi men to re gi o nal; e

III – ava li ar os re sul ta dos ob ti dos.
Pa rá gra fo úni co. Até o dia 30 de ou tu bro de cada 

ano, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re -
gi o nal en ca mi nha rão, à apre ci a ção do Con se lho De li-
be ra ti vo da res pec ti va su pe rin ten dên cia de de sen vol-
vi men to re gi o nal, a pro pos ta de apli ca ção dos re cur-
sos re la ti va aos pro gra mas de fi nan ci a men to para o
exer cí cio se guin te, a qual será apro va da até 15 de de -
zem bro.

Art. 15. São atri bu i ções de cada uma das ins ti tu-
i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re gi o nal, nos ter -
mos da lei:

I – ge rir os re cur sos;
II – de fi nir nor mas, pro ce di men tos e con di ções

ope ra ci o na is;
III – en qua drar as pro pos tas nas fa i xas de en -

car gos, fi xar os ju ros e de fe rir os cré di tos;

IV – for ma li zar con tra tos de re pas ses de re cur-
sos para ou tras ins ti tu i ções cre den ci a das como agen -
tes fi nan ce i ros do Fun do:

V – pres tar con tas so bre os re sul ta dos al can ça-
dos, de sem pe nho e es ta do dos re cur sos e apli ca-
ções; e

VI – exer cer ou tras ati vi da des ine ren tes à fun-
ção de ór gão ad mi nis tra dor.

Art. 16. O Ban co da Ama zô nia S.A. – Basa, o
Ban co do Nor des te do Bra sil S.A. – BNB e o Ban co do 
Bra sil S.A. – BB são os ad mi nis tra do res do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor te – FNO, do
Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Nor des te
– FNE e do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to
do Cen tro-Oes te – FCO, res pec ti va men te.

§ 1º O Ban co do Bra sil S.A. trans fe ri rá a ad mi-
nis tra ção, pa tri mô nio, ope ra ções e re cur sos do Fun do
Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te –
FCO para o Ban co de De sen vol vi men to do Cen-
tro-Oes te, após sua ins ta la ção e en tra da em fun ci o-
na men to, con for me es ta be le ce o art. 34, § 11, do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

§ 2º Obe de ci da a trans fe rên cia pre vis ta no pa rá-
gra fo an te ri or, os re cur sos do Fun do Cons ti tu ci o nal
de Fi nan ci a men to do Cen tro-Oes te – FCO po de rão, a 
cri té rio do Ban co de De sen vol vi men to do Cen-
tro-Oes te, ser re pas sa dos a ban cos ofi ci a is fe de ra is
que aten dam aos re qui si tos do art. 9º des ta lei.

Art. 17. Cada ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca rá-
ter re gi o nal fará jus à taxa de ad mi nis tra ção de até 2%
(dois por cen to) ao ano, cal cu la da so bre o pa tri mô nio lí -
qui do do Fun do res pec ti vo e apro pri a da men sal men te.

Pa rá gra fo úni co. Na apli ca ção dos re cur sos, as
ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re gi o nal e
os agen tes fi nan ce i ros cre den ci a dos po de rão co brar
del cre de re com pa tí vel com os ris cos as su mi dos pe -
los fi nan ci a men tos con ce di dos e ade qua do á fun ção
so ci al de cada tipo de ope ra ção, res pe i ta dos os li mi-
tes de en car gos fi xa dos no art. 12 des ta lei.

VI – Do Con tro le e Pres ta ção de Con tas
Art. 18. Cada Fun do terá con ta bi li da de pró pria,

re gis tran do to dos os atos e fa tos a ele re fe ren tes, va -
len do-se, para tal, do sis te ma con tá bil da res pec ti va
ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca rá ter re gi o nal, no
qual de ve rão ser cri a dos e man ti dos sub tí tu los es pe-
cí fi cos para esta fi na li da de, com apu ra ção de re sul ta-
dos à par te.

Art. 19. As ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is de
ca rá ter re gi o nal fa rão pu bli car se mes tral men te os ba -
lan ços dos res pec ti vos Fun dos, de vi da men te au di ta-
dos.

Art. 20. Cada ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral de ca -
rá ter re gi o nal apre sen ta rá, se mes tral men te, ao Con -
se lho De li be ra ti vo da su pe rin ten dên cia de de sen vol-
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vi men to de sua res pec ti va re gião, re la tó rio cir cuns-
tan ci a do so bre as ati vi da des de sen vol vi das e os re -
sul ta dos ob ti dos.

§ 1º O exer cí cio fi nan ce i ro de cada Fun do co in-
ci di rá com o ano ci vil, para fins de apu ra ção de re sul-
ta dos e apre sen ta ção de re la tó ri os.

§ 2º De ve rá ser 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 le ga is es ta be le ci-
das, além do exa me das con tas e ou tros pro ce di men-
tos usu a is de au di ta gem.

§ 3º Os ban cos ad mi nis tra do res de ve rão co lo-
car à dis po si ção dos ór gãos de fis ca li za ção com pe-
ten tes os de mons tra ti vos, com po si ções de fi nal de
mês, dos re cur sos, apli ca ções e re sul ta dos dos Fun -
dos res pec ti vos.

§ 4º O ba lan ço, de vi da men te au di ta do, será en -
ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal, para efe i to de fis -
ca li za ção e con tro le.

VII – Das Dis po si ções Ge ra is e Tran si ta ri as
Art. 21. Até a apro va ção da pro pos ta pre vis ta no

in ci so I do art. 14 des ta lei, fi cam as ins ti tu i ções fi nan ce i-
ras fe de ra is de ca rá ter re gi o nal au to ri za das a apli car os
re cur sos dos res pec ti vos Fun dos de acor do com as di -
re tri zes ge ra is es ta be le ci das no art. 3º des ta lei.

§ 1º Den tro de 60 (ses sen ta) dias, a par tir da pu -
bli ca ção des ta lei, as ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is
de ca rá ter re gi o nal apre sen ta rão, aos Con se lhos De -
li be ra ti vos das res pec ti vas su pe rin ten dên ci as de de -
sen vol vi men to re gi o nal, as pro pos tas de pro gra mas
de fi nan ci a men to de que tra ta o pa rá gra fo úni co do
art. 14 des ta lei, as qua is de ve rão ser apro va das até
60 (ses sen ta) dias após o re ce bi men to.

§ 2º As ope ra ções re a li za das an tes da apro va-
ção de que tra ta o pa rá gra fo an te ri or, pe las ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras fe de ra is de ca rá ter re gi o nal, com os
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, fi cam ao
abri go des ta lei, in clu si ve para efe i to de even tu a is be -
ne fí ci os fi nan ce i ros.

Art. 22. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 23. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Bra sí lia, 27 de se tem bro de 1989; 168º da Inde -
pen dên cia e 101º da Re pú bli ca. – ANTÔNIO PAES
DE ANDRADE – Pa u lo Cé sar Xi me nes Alves Fer re-
i ra – João Alves Fi lho.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – As pro po si ções vão à pu bli ca ção e te rão a tra -
mi ta ção ini ci a da a par tir de 1º de agos to pró xi mo.

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 ce-
beu o Avi so nº 23, de 2003 (nº 264/2003, na ori gem),
de 8 do cor ren te, do Mi nis tro de Esta do da Fa zen da,
en ca mi nhan do, nos ter mos do art. 41 da Re so lu ção
nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral, o re la tó rio com as
ca rac te rís ti cas das ope ra ções de cré di to ana li sa das
no âm bi to da que la Pas ta, no mês de maio de 2003, e
qua dro de mons tra ti vo da Dí vi da Con so li da da Lí qui da
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

O Se nhor Mi nis tro es cla re ce, ain da, que os da -
dos re la ti vos às dí vi das con so li da das fo ram ex tra í dos
dos Re la tó ri os de Ges tão Fis cal ela bo ra dos pe las
uni da des da Fe de ra ção, em cum pri men to ao art. 54
da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Avi so
nº 16, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 147, de
2003 (nº 335/2003, na ori gem), de 10 do cor ren te, pela
qual o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nha, nos ter -
mos do in ci so II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o
de mons tra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês
de maio de 2003, as ra zões de las de ter mi nan tes e a
po si ção das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do da Men -
sa gem nº 64, de 2003, vai à Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em
11 de ju lho de 2003, pu bli cou no dia 14 do mes mo
mês e ano e re ti fi cou em 15 do cor ren te, a Me di da
Pro vi só ria nº 124, de 2003, que “Dis põe so bre o Qu -
a dro de Pes so al da Agên cia Na ci o nal de Águas –
ANA e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

Blo co Par la men tar da Mi no ria (PFL/PSDB)

João Ri be i ro (PFL) 1.Ro meu Tuma (PFL)
Arthur Vir gí lio (PSDB) 2.De mós te nes Tor res (PFL)
Le o mar Qu in ta ni lha (PFL) 3.Tas so Je re is sa ti (PSDB)
Edu ar do Aze re do (PSDB) 4.Le o nel Pa van (PSDB)
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Blo co de Apo io ao Go ver no(PT/PSB/PTB/PL)

Tião Vi a na (PT)   1. Fer nan do Be zer ra(PTB)
Anto nio Car los Va la da res(PSB) 2. Ro ber to Sa tur ni no (PT)
Mag no Mal ta (PL) 3. Ana Jú lia Ca re pa(PT)

PMDB

Re nan Ca lhe i ros 1.Sér gio Ca bral
Ju vên cio da Fon se ca 2.Luiz Otá vio
Hé lio Cos ta 3.Ney Su as su na

PDT

Jef fer son Pé res 1.Alme i da Lima

PPS

Mo za ril do Ca val can ti 1.João Ba tis ta Mot ta

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

PT

Nel son Pel le gri no 1.Fá ti ma Be zer ra
Arlin do Chi na glia 2.Iriny Lo pes

PFL

José Car los Ale lu ia 1.Ká tia Abreu
Ro dri go Maia  2.Antô nio Car los Ma ga lhães Neto

PMDB

Eu ní cio Oli ve i ra 1.Asdrú bal Ben tes
Men des Ri be i ro Fi lho  2.Car los Edu ar do Ca do ca

PSDB

Ju tahy Jú ni or  1.Antô nio Car los Men des Tha me
Cus tó dio Mat tos 2.Luiz Car los Ha uly

PP

Pe dro Henry 1.Cel so Rus so man no

PTB

Ro ber to Jef fer son 1.Fer nan do Gon çal ves

PL

Val de mar Cos ta Neto 1.Bis po Ro dri gues

PSB

Edu ar do Cam pos 1.Re na to Ca sa gran de

*PRONA

Enéas       1.Eli mar Má xi mo Da mas ce no

(*) De sig na ção fe i ta nos ter mos da Re so lu ção nº 2, de 2000-CN.

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 2002-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi-
ta ção da ma té ria:

– Pu bli ca ção no DO: 14-7-2003;
– De sig na ção da Co mis são:

15-7-2003;
– Insta la ção da Co mis são: 16-7-2003;
– Re ti fi ca ção no DOU de: 15-7-2003;
– Emen das: até 21-7-2003 (7º dia da

pu bli ca ção)*;
– Pra zo fi nal na Co mis são: 14-7-2003

a 28-7-2003 (14º dia)*;
– Re mes sa do pro ces so à CD:

28-7-2003*;
– Pra zo na CD: de 29-7-2003 a

11-8-2003 (15º ao 28º dia)*;
– Re ce bi men to pre vis to no SF:

11-8-2003*;
– Pra zo no SF: de 12-8-2003 a

25-8-2003 (42º dia)*;
– Se mo di fi ca do, de vo lu ção à CD:

25-8-2003*;
– Pra zo para apre ci a ção das mo di fi ca-

ções do SF, pela CD: de 26-8-2003 a
28-8-2003 (43º ao 45º dia)*;

– Re gi me de ur gên cia, obs tru in do a
pa u ta a par tir de: 29-8-2003 (46º dia)*;

– Pra zo fi nal no Con gres so: 12-9-2003
(60 dias)*.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que a Co -
mis são Mis ta que aca ba de ser de sig na da de ve rá to -
mar suas de li be ra ções de acor do com o dis pos to no
pa rá gra fo úni co do art. 14 do Re gi men to Co mum, ou
seja, os vo tos dos mem bros do Se na do Fe de ral e da
Câ ma ra dos De pu ta dos de ve rão ser to ma dos em se -
pa ra do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 744-L-PFL/03

Bra sí lia, 15 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Onyx Lo ren zo ni pas sa a in te grar, na qua li da de de
mem bro ti tu lar, a Co mis são Espe ci al de De pu ta dos e
Se na do res para fis ca li zar, em ter ri tó rio na ci o nal, a
pos se, o por te e a co mer ci a li za ção de ar mas e mu ni-
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ção, em subs ti tu i ção ao De pu ta do José Ro ber to Arru -
da, que, por sua vez, as su me as prer ro ga ti vas de su -
plen te no re fe ri do ór gão, ten do em vis ta o des li ga-
men to do De pu ta do José Car los Ale lu ia.

Aten ci o sa men te, De pu ta do José Car los Ale lu ia,
Lí der do PFL.

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.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – 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, pela or dem, ao Se na dor
Le o nel Pa van.

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

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – 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) – Com a pa la vra o Se na dor Val dir Ra upp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Gos ta-
ria que V. Exª tam bém me ins cre ves se para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

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) – Com a pa la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.
Pre si den te, peço tam bém a mi nha ins cri ção para uma 
co mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Com a pa la vra a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel em caso de de sis tên cia de al gu-
ma Se na do ra ou de al gum Se na dor.

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, es tan do ins cri tos,
em pri me i ro lu gar, o Se na dor Le o nel Pa van; em se-
gun do, o Se na dor Val dir Ra upp; em ter ce i ro, a Se na-
do ra Ide li Sal vat ti; e em quar to lu gar, no caso de uma
de sis tên cia, a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to,
1º Vice-Pre si den te des ta Casa, Se na dor Pa u lo Paim,
do Par ti do dos Tra ba lha do res do Rio Gran de do Sul.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Srªs
e Srs. Se na do res, na sex ta-fe i ra pró xi ma pas sa da,
em ato re a li za do no Pa lá cio do Pla nal to, o Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca e o Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi-
ca Fe de ral, Jor ge Mat to so, as si na ram de cre to ga ran-
tin do que, a par tir do dia 23 do cor ren te mês, cer ca de
627 mil tra ba lha do res que têm ação na Jus ti ça re que-
ren do a cor re ção do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço (FGTS), re fe ren te às per das pro vo ca das pelo 
Pla no Ve rão e Col lor I, es ta rão ha bi li ta dos ao re ce bi-
men to de seus cré di tos, in de pen den te men te de ma ni-
fes ta ção do Po der Ju di ciá rio.

Faço esta ma ni fes ta ção de so li da ri e da de ao
Pre si den te em exer cí cio, José Alen car, e tam bém ao
Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, José Mat to-
so, por que na épo ca par ti ci pei, como De pu ta do, de
uma am pla dis cus são na que la Casa para que esse
acor do fos se cons tru í do, de i xan do cla ro, no en tan to,
que foi uma op ção do tra ba lha dor bra si le i ro ace i tar
esse acor do ou con ti nu ar na Jus ti ça.

Lem bro-me que ori en tei os tra ba lha do res para
que ti ves sem o cu i da do de ve ri fi car o que se ria me -
lhor – o acor do ou a ma nu ten ção da ação na Jus ti ça
–, pois, para al guns, era in te res san te op tar pelo acor -
do, mas, para ou tros, era me lhor con ti nu ar na Jus ti ça.
Infe liz men te, no en tan to, a ho mo lo ga ção da Jus ti ça,
uma exi gên cia le gal para que fos se efe tu a do o pa ga-
men to aos tra ba lha do res que as si na ram o “ter mo
azul”, por meio do qual de sis ti am da ação ju di ci al, es -
ta va atra san do o pro ces so dos pa ga men tos. Assim,
me di an te esse de cre to, os 627 mil tra ba lha do res pas -
sa rão a re ce ber, de ime di a to, já a par tir do dia 23 do
cor ren te mês.

Qu e ro, pois, de i xar cla ro que se tra tou de um ato
de gran de za do Pre si den te Lula, do Pre si den te em
exer cí cio José Alen car e, tam bém, do Pre si den te da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, Jor ge Mat to so.

Para se ter uma idéia da im por tân cia des se de -
cre to, a Ca i xa já ha via pro to co la do 667 mil pe ti ções
jun to à Jus ti ça Fe de ral e à me di da que as ho mo lo ga-
ções eram ex pe di das pe los ju i zes, a ins ti tu i ção efe tu-
a va o pa ga men to dos va lo res aos tra ba lha do res. Mas
no de cor rer de um ano, de vi do à bu ro cra cia, só foi
pos sí vel li be rar o pa ga men to para 39.880 con tas en -
qua dra das nes ta re gra.

O novo de cre to as si na do pelo Pre si den te vai
per mi tir o pa ga men to ime di a to de 1,1 mi lhão de con -
tas para 615 mil tra ba lha do res, em va lo res que ul tra-
pas sam a quan tia de R$461 mi lhões. A so lu ção en-
con tra da para os ter mos azu is co in ci de com o pe río do
da nova eta pa de pa ga men tos da pri me i ra par ce la
das di fe ren ças do FGTS para os tra ba lha do res que
têm a re ce ber en tre R$5 mil e R$6 mil, e da se gun da
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par ce la para aque les que têm di re i to a re ce ber en tre
R$2 mil e R$5 mil.

Para quem as si nou o ter mo azul, mas tem a re -
ce ber va lor su pe ri or a R$5 mil, o cré di to será fe i to
pela Ca i xa Eco nô mi ca a par tir de ja ne i ro de 2004, de
acor do com o ca len dá rio ori gi nal dos pa ga men tos. Da 
mes ma for ma, os pa ga men tos se gui rão as re gras vá -
li das para os de ma is tra ba lha do res que não ti nham
ação na Jus ti ça, in clu in do o ca len dá rio e o par ce la-
men to para va lo res aci ma de R$2 mil.

Ao pôr em prá ti ca a Lei Com ple men tar nº 110,
de 2001, que de ter mi nou o pa ga men to da cor re ção
mo ne tá ria dos Pla nos Ve rão e Col lor I – e cum pri men-
to aqui o Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas e ex-De pu ta-
do Fe de ral Adylson Mot ta, com quem tive mu i to or gu-
lho de atu ar na Câ ma ra dos De pu ta dos –, a Ca i xa
apu rou a exis tên cia de 120 mi lhões de con tas vin cu la-
das ao FGTS, per ten cen tes a cer ca de 40 mi lhões de
tra ba lha do res, com di re i to ao re ce bi men to de R$42,4
bi lhões.

Des de ju nho do ano pas sa do, quan do a Ca i xa
Eco nô mi ca pas sou a pa gar a cor re ção, já fo ram dis -
po ni bi li za das 75,2 mi lhões de con tas do Fun do de
Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço, no va lor de R$14,7 bi -
lhões. Hou ve sa ques em 43,7 mi lhões de con tas, no
va lor de mais de R$10,2 bi lhões.

Como so men te 30 mi lhões de tra ba lha do res as -
si na ram o ter mo de ade são, é im por tan te aler tar que
exis tem ain da 45 mi lhões de con tas do FGTS, per ten-
cen tes a qua se nove mi lhões de tra ba lha do res, que
ain da não so li ci ta ram o re ce bi men to da cor re ção mo -
ne tá ria da que les pla nos eco nô mi cos.

Cum pri men to aqui os pre si den tes pelo ato ora
for mu la do.

Sr. Pre si den te, gos ta ria tam bém ago ra de dar
um des ta que es pe ci al ao Mi nis tro das Ci da des, meu
com pa nhe i ro de Par ti do e ex-Go ver na dor do Rio
Gran de, Olí vio Du tra.

Foi di vul ga da, no de ba te da re for ma da Pre vi-
dên cia, na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma in for ma ção
to tal men te in cor re ta. Di zia-se que o meu com pa nhe i-
ro e Mi nis tro Olí vio Du tra, do qual te nho mu i to or gu-
lho, es ta va re ce ben do, de for ma acu mu la da, a apo-
sen ta do ria de Go ver na dor e o sa lá rio de Mi nis tro.

Te nho nas mi nhas mãos, Sr. Pre si den te, do cu-
men tos que me fo ram en ca mi nha dos pelo Mi nis tro
Olí vio Du tra e pelo Go ver na dor Ger ma no Ri got to.
Exa ta men te no dia 13 de ja ne i ro des te ano, o Mi nis tro
Olí vio Du tra re cu sou-se a re ce ber o sa lá rio de Go ver-
na dor. Está re ce ben do so men te o sa lá rio de Mi nis tro.

Foi tão im por tan te essa ma ni fes ta ção do Mi nis-
tro e com pa nhe i ro Olí vio Du tra, que o jor na lis ta Elio
Gas pa ri fez um co men tá rio – e te nho-o ane xa do ao
meu pro nun ci a men to – elo gi an do a pos tu ra do ex-Go -

ver na dor, di zen do que esse era um exem plo a ser se -
gui do.

O ex-Go ver na dor Olí vio Du tra re nun ci ou à apo -
sen ta do ria a que te ria di re i to quan do de i xou o car go
de Go ver na dor e foi, de po is, con vo ca do pelo Pre si-
den te Lula a as su mir o car go de Mi nis tro das Ci da-
des.

De ve ría mos es tar elo gi an do o Go ver na dor Olí -
vio Du tra. Ao con trá rio do que foi in for ma do no de ba te
na Câ ma ra dos De pu ta dos, ele re cu sou a apo sen ta-
do ria de Go ver na dor. Hoje, ele é Mi nis tro.

Então, este do cu men to está nas mi nhas mãos
e, com mu i ta tran qüi li da de, apre sen to-o à Casa. 

Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Olí vio Du tra en ca mi-
nhou uma car ta ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen, por -
que S. Exª, numa en tre vis ta con ce di da à CBN, te ria
dito que, no exer cí cio do man da to, o Go ver na dor do
Rio Gran de do Sul não te ria cum pri do a Lei de Res -
pon sa bi li da de Fis cal.

Infe liz men te, ou tra in for ma ção to tal men te equi -
vo ca da. Está aqui do cu men to, que de i xo para ser re -
gis tra do nos Ana is da Casa, onde o Go ver na dor Olí -
vio Du tra de mons tra que cum priu na ín te gra a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, e tam bém a car ta, as si na da
por ele, en ca mi nha da ao Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

Te nho dito e re pi to que, nes te País, há mu i ta
gen te sé ria e ho nes ta. Com cer te za, há mi lhões e mi -
lhões de bra si le i ros sé ri os e ho nes tos, mas – as si no
aqui o que vou di zer ago ra – du vi do que haja uma úni -
ca pes soa mais sé ria e mais ho nes ta do que Olí vio
Du tra. Igual a ele eu acre di to, sem som bra de dú vi da,
por que não acho que Olí vio es te ja aci ma do bem e do
mal, mas dou este de po i men to com mu i ta tran qüi li da-
de. Co nhe ço Olí vio há mais de trin ta anos e re pi to o
que dis se an tes: exis tem mi lhões de pes so as ho nes-
tas, sé ri as, que têm a sua vida trans pa ren te como a
do Olí vio, mas mais, não. 

Por isso, faço ques tão de ler par te da car ta que
ele en ca mi nha ao Se na dor:

É pos sí vel que, às pes so as bem in for-
ma das so bre o com por ta men to do Go ver no
do Rio Gran de do Sul em re la ção à Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal na ges tão do Go-
ver na dor Olí vio Du tra, ocor ra a su po si ção de
que V. Exª es te ja se va len do, de li be ra da men-
te, [des sa de sin for ma ção. É uma in ver da de
que V. Exª – no caso o Se na dor que re ce bia
essa in for ma ção – pode ter re ce bi do].

E re su mo o que o Go ver na dor – não vou ler toda 
a car ta – dis se. Essa é uma for ma equi vo ca da de fa -
zer po lí ti ca da que les que usam a ras te i ra, o des res-
pe i to aos prin cí pi os ele men ta res da con vi vên cia ci vi li-
za da en tre mi li tan tes de pro je tos po lí ti cos dis tin tos ou
até an ta gô ni cos.

18052 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



Ter mi na o Go ver na dor di zen do:

De mi nha par te, con tu do, pre fi ro acre-
di tar que suas opi niões, nes te epi só dio, têm
por base, ex clu si va men te, o des co nhe ci-
men to da ver da de. Evi den te men te, isso não
o exi me da ati tu de [e da ir res pon sa bi li da de
de pro cla mar algo que não é ver da de i ro],
mas me ofe re ce a es pe ran ça de que V. Exª,
ao tor nar-se bem in for ma do, re in cor po re e
pra ti que o res pe i to que deve ori en tar as re -
la ções en tre os ci da dãos e, em par ti cu lar,
en tre os ho mens pú bli cos.

É uma car ta que con si de ro di plo má ti ca, em que
Olí vio Du tra es cla re ce que cum priu, na ín te gra, a Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, en ca mi nha da ao Se na dor.
Faço sua le i tu ra para que não fi que ne nhu ma dú vi da.

Di gam o que qui se rem de Olí vio Du tra, mas toda 
vez em que al guém, nes ta Casa, ti ver a ou sa dia de to -
car na vida ín te gra, cor re ta, ho nes ta e trans pa ren te
de Olí vio Du tra, po dem ter a cer te za de que vi rei à tri -
bu na e res pon de rei com a mes ma ve e mên cia da que-
les que por ven tu ra te nham atin gi do a hon ra do nos so
ex-Go ver na dor.

Con ce do o apar te ao Se na dor Amir Lan do. É
sem pre uma hon ra ou vir o Lí der do Go ver no no Con -
gres so.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na-
dor Pa u lo Paim, V.Exª es cla re ce nes ta Casa fa tos que 
não po dem tol dar a vida lím pi da, éti ca e até si su da do
ex-Go ver na dor e hoje Mi nis tro Olí vio Du tra. Falo ape -
nas como quem o co nhe ce, como um ad mi ra dor,
como al guém que acom pa nhou par te de sua vida pú -
bli ca, so bre tu do como Go ver na dor do Rio Gran de do
Sul e como Pre fe i to de Por to Ale gre. Ora, pes so as
como Olí vio Du tra são re fe rên ci as e re ser vas mo ra is
des te País. Quem ousa feri-las me re ce a re pul sa, o
re pú dio e a con tes ta ção, como faz V. Exª, com mu i ta
mes tria e con vic ção. Os ho mens de bem pre ci sam
que te nha mos co ra gem de de fen dê-los quan do in ju ri-
a dos, ca lu ni a dos ou agre di dos em sua hon ra pes so al.
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª e dou o meu tes te mu nho.
Co nhe ço não só Olí vio Du tra como Go ver na dor, Pre -
fe i to e Mi nis tro, mas tam bém como lí der ban cá rio e lí -
der sin di cal. Ele sem pre foi essa fi gu ra lím pi da, trans -
pa ren te, sim ples e cor re ta. Os ho mens de bem pre ci-
sam de res pe i to, te mos que res pe i tá-los e fa zer so-
bre tu do essa re fe rên cia, para que sir vam, em sua
con du ta pú bli ca, de exem plo para aque les que, às ve -
zes, obli qua men te, tran si tam na po lí ti ca.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Se na dor
Amir Lan do, agra de ço o seu apar te. Como Lí der do
Go ver no no Con gres so, V. Exª faz esse apar te, com

cer te za, em nome de todo o Blo co de apo io ao Go ver-
no Lula.

O Se na dor Jor ge Bor nha u sen, do meu pon to de
vis ta, re ce beu uma in for ma ção equi vo ca da. Não pos -
so ad mi tir que S. Exª te nha dado aque le de po i men to
de má-fé, as sim como aque le De pu ta do que afir mou
que Olí vio Du tra es ta ria acu mu lan do apo sen ta do ria.
Quem co nhe ce Olí vio Du tra, o seu modo de ser, sabe
que, mes mo que lhe fos se per mi ti do le gal men te, ele
re cu sa ria tal be ne fí cio. V. Exª foi mu i to fe liz em seu
apar te quan do, com mu i ta tran qüi li da de, faz uma ho -
me na gem a to dos os ho mens de bem, a to dos os ho -
mens sé ri os, na fi gu ra de Olí vio Du tra. Por isso, meus
cum pri men tos pelo apar te que fez a este Se na dor.

Qu e ro con clu ir, Sr. Pre si den te, nes ses três mi -
nu tos que me res tam, di zen do que é do meu co nhe ci-
men to que, des de ma nhã, está acon te cen do uma re -
u nião en tre o Re la tor da re for ma da pre vi dên cia, o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do
João Pa u lo Cu nha, e cin co Go ver na do res. Não acre -
di to que o Go ver no vá re cu ar no pro ces so de ne go ci-
a ção da re for ma da pre vi dên cia com o Con gres so.
Acre di to que vai pre va le cer a pri me i ra pa la vra do Pre -
si den te Lula. Qu an do en tre gou a PEC nº 40 a esta
Casa, Sua Exce lên cia afir mou que a ne go ci a ção ago -
ra se ria com esta Casa.

Hoje, pela ma nha, as sis ti à en tre vis ta do Go ver-
na dor do meu Esta do, Ger ma no Ri got to, no pro gra ma
Bom Dia Bra sil. S. Exª de i xou mu i to cla ro que não vai 
com prar essa bri ga con tra a aber tu ra de ne go ci a ção
com os ser vi do res pú bli cos. Con si de ro essa pos tu ra
mu i to po si ti va e equi li bra da e es pe ro que ela seja
ado ta da pe los cin co Go ver na do res. Su ge rir, di a lo gar,
con ver sar é vá li do. Mas quem de ci di rá so bre a re for-
ma da Pre vi dên cia é esta Casa, são os De pu ta dos e
os Se na do res. Não va mos abrir mão dis so para Go-
ver na dor ne nhum. É le gí ti mo di a lo gar, bus car al ter na-
ti va, dar a sua opi nião, mas a de ci são será do Se na do
e da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Por isso, eu, que elo gi ei aqui o pro ces so de re a-
ber tu ra de ne go ci a ção do Exe cu ti vo com o Con gres-
so e com a so ci e da de, vou aqui elo giá-lo no va men te,
por que te nho cer te za de que o pro ces so de ne go ci a-
ção, ini ci a do na Câ ma ra dos De pu ta dos, ter mi na rá de 
for ma po si ti va aqui, no Se na do da Re pú bli ca.E ha ve-
re mos de apro var uma re for ma da pre vi dên cia que,
efe ti va men te, re pre sen te o pen sa men to des ta Casa.

Por tan to, não es tou pre o cu pa do com o dis cur so
que al guns fi ze ram no fim de se ma na: de que o Go-
ver no re cu a ria e exi gi ria, por or dem dos Go ver na do-
res, a apro va ção, na ín te gra, do pro je to ori gi nal. Te-
nho cer te za ab so lu ta de que o pro je to ori gi nal não
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pas sa rá, de que o Go ver no ne go ci a rá. E apro va re-
mos uma pro pos ta al ter na ti va, um subs ti tu ti vo glo bal
que ga ran ta os in te res ses dos tra ba lha do res da área
pú bli ca e da área pri va da, do con jun to da so ci e da de
bra si le i ra.

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

SEGUE NA ÍNTEGRA O PRO–
NUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
PAULO PAIM.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR PAULO PAIM EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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. Ro meu

Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res, se -
gun do ora dor ins cri to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – 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 Con gres so Na ci o nal, nes ta fase cru ci al da vida
bra si le i ra, quan do há um Go ver no po pu lar e de mo-
crá ti co ten tan do em pre en der re for mas in dis pen sá ve-
is ao bom de sem pe nho da ati vi da de pú bli ca, de pa-
ra-se tam bém com al gu mas sur pre sas, por si nal de -
sa gra dá ve is. Re fi ro-me à luta, de cer ta for ma com pre-
en sí vel, dos Go ver na do res para se ga ran tir um ma i or
nu me rá rio para o Te sou ro, para o ca i xa dos seus
Esta dos. Entre tan to, esse es for ço não pode com pro-
me ter se to res tão sen sí ve is como a sa ú de e a edu ca-
ção, ati vi da des que não po dem ser pos ter ga das, pois
vi sam à me lho ria das con di ções so ci a is, ao bem-es -
tar do povo bra si le i ro.

O Se na dor João Cal mon, de sa u do sa me mó ria,
em pre en deu uma luta no Con gres so Na ci o nal para
ga ran tir, pri me i ra men te, à edu ca ção 25% das re ce i-
tas dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. Du ran te mu i tos
anos, com mu i to sa cri fí cio, ele con se guiu in tro du zir
na nos sa Cons ti tu i ção um dis po si ti vo que ga ran te o fi -
nan ci a men to da edu ca ção para o povo bra si le i ro.

De po is, Sr. Pre si den te, a sa ú de mos trou um
qua dro dan tes co, hu mi lhan te. Então, uma nova luta
foi de sen ca de a da no Con gres so, co me çan do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos, a fim de ga ran tir uma emen da à 
Cons ti tu i ção obri gan do Esta dos, Mu ni cí pi os e a pró -
pria União a apli ca rem, de for ma cor re ta e de ter mi na-
da, re cur sos para a sa ú de. Re fi ro-me à apro va ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, da qual fui
Re la tor e que, du ran te sete anos, tra mi tou na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Aqui se en con tra um des ses lu ta do-
res, um Par la men tar que tra ba lhou em fa vor da apro -
va ção des sa PEC: o De pu ta do Fe de ral por Mi nas Ge -
ra is Ra fa el Gu er ra, o atu al Pre si den te do Gru po Par -
la men tar da Sa ú de do Bra sil. S. Exª aqui veio para
em pres tar sua so li da ri e da de a um Se na dor do Nor -
des te que foi Re la tor da emen da da sa ú de e que,
como S. Exª, não ace i ta, em hi pó te se al gu ma, qual -
quer re du ção da qui lo que foi apro va do. Nes te ano de
2003, os Esta dos es tão apli can do, con for me man da a 
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Cons ti tu i ção, 11% na área da sa ú de e, em 2004, apli -
ca rão 12%, en quan to os Mu ni cí pi os, que es tão apli -
can do 14%, obri ga to ri a men te, de ve rão apli car, no
pró xi mo ano, 15%.

É so bre isso, Sr. Pre si den te, que nos re be la mos.
Re pre sen tan do a Ban ca da do PSB na úl ti ma re u nião
da Exe cu ti va, com a pre sen ça do De pu ta do Fe de ral e
ex-Go ver na dor Mi guel Arra es, apre sen ta mos uma
pro pos ta que foi apro va da por una ni mi da de. Não de -
ve mos ace i tar essa des vin cu la ção dos re cur sos dos
Esta dos e dos Mu ni cí pi os, por que isso se ria al ta men-
te com pro me te dor para a sa ú de pú bli ca bra si le i ra.

Antes de fa lar so bre ou tros da dos im por tan tes
re la ci o na dos à edu ca ção e à sa ú de do Bra sil, tra go em 
mão um ma ni fes to que foi as si na do por to dos os Par la-
men ta res que cons ti tu em a Fren te Par la men tar da Sa -
ú de no Con gres so, da qual faço par te. E, como já dis -
se, o Pre si den te des sa ins ti tu i ção aqui se en con tra.

O ma ni fes to, Sr. Pre si den te, é va za do nos se-
guin tes ter mos:

Ma ni fes to da Fren te Par la men tar da
Sa ú de.

A sa ú de pú bli ca acu mu lou, du ran te dé -
ca das, uma enor me dí vi da para com a Na-
ção bra si le i ra. A ofer ta de sa ú de uni ver sal,
dig na e de qua li da de para todo ci da dão tor -
nou-se a meta prin ci pal do SUS des de a
pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de 1988. 

O res ga te des sa dí vi da so ci al teve im-
por tan te avan ço com a apro va ção, no ano de
2000, da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, que,
após oito anos de tra mi ta ção no Con gres so e
gra ças à mo bi li za ção de to dos os ato res com -
pro me ti dos com a sa ú de pú bli ca (usuá ri os,
pres ta do res de ser vi ços pú bli cos e pri va dos,
clas se po lí ti ca, ges to res e au to ri da des), vin cu-
lou re ce i tas or ça men tá ri as para a sa ú de nos
três ní ve is de go ver no (fe de ral, es ta du al e
mu ni ci pal), si na li zan do um efe ti vo com pro mis-
so dos go ver nan tes com o se tor da sa ú de, à
se me lhan ça do que já vi nha acon te cen do
com a edu ca ção há 20 anos.

A Fren te Par la men tar da Sa ú de, in te-
gra da por 200 De pu ta dos Fe de ra is e 18 Se -
na do res de to dos os par ti dos po lí ti cos, em
as sem bléia-ge ral re a li za da em 02/07/03 na
Câ ma ra dos De pu ta dos, de ci diu, por una ni-
mi da de, re pu di ar toda e qual quer pro pos ta
apre sen ta da no con tex to da re for ma tri bu tá-
ria que pre ten da re ti rar re cur sos or ça men tá-

ri os des ti na dos às áre as so ci a is (sa ú de,
edu ca ção e se gu ri da de).

As pro pos tas de des vin cu la ção de
20% das re ce i tas da União (DRU), dos Esta -
dos (DRE) e dos Mu ni cí pi os (DRM) gol pe i-
am mor tal men te os se to res so ci a is do País,
re ti ran do, em 2004, 12 bi lhões de re a is da
sa ú de e 16 bi lhões de re a is da edu ca ção, e
afron tam a von ta de ma jo ri tá ria da Na ção,
re pre sen ta da pelo Con gres so Na ci o nal, que 
apro vou a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29 com 
ape nas 4 vo tos con trá ri os en tre seus 594
mem bros.

A Fren te Par la men tar da Sa ú de não
per mi ti rá que re u niões de cú pu la, fora do
âm bi to do Con gres so Na ci o nal e do Con se-
lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci-
al, se jam uti li za das como ins tru men tos de
pres são so bre os re pre sen tan tes le gi ti ma-
men te ele i tos para re ti rar di re i tos so ci a is ar -
du a men te con quis ta dos pelo povo bra si le i ro,
e uti li za rá to dos os ins tru men tos po lí ti cos e
re gi men ta is para im pe dir a apro va ção das
des vin cu la ções or ça men tá ri as cons ti tu ci o na-
is, as sim como lu ta rá tam bém para man ter,
na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as/2004, a
pro i bi ção de con tin gen ci a men to dos or ça-
men tos des ti na dos à área so ci al, apro va da
pela Co mis são Mis ta de Orça men to do Con -
gres so Na ci o nal.

O ma ni fes to é as si na do pe los Par la men ta res
da Fren te Par la men tar da Sa ú de.

Sr. Pre si den te, a Fren te tem ra zão de so bra de
es tar pre o cu pa da com a ten ta ti va de des vin cu la ção
dos re cur sos des ti na dos à sa ú de.

Está no plan tão de O Glo bo On Line, de hoje:
“Go ver na do res do Nor des te as si nam Car ta de Te re si-
na”. Nes sa Car ta, os Go ver na do res re la ci o nam vá ri os
ple i tos re fe ren tes à re for ma tri bu tá ria e à re for ma da
pre vi dên cia. Alguns, apro va mos tex tu al men te, como,
por exem plo, o for ta le ci men to do Ban co do Nor des te
e a cri a ção de fun dos cons ti tu ci o na is be ne fi ci an do a
re gião. Apro va mos qua se que a to ta li da de des sa Car-
ta. No en tan to, Sr. Pre si den te, no item nº 8, di zem os
Go ver na do res o se guin te:

8. con cor dar com os ter mos da Car ta
dos Go ver na do res que, em Belo Ho ri zon te,
de fi niu como pon tos de con sen so en tre os
Esta dos, na dis cus são da re for ma tri bu tá ria,
os se guin tes as pec tos: Fun do de Com pen-
sa ção às Expor ta ções, Con tri bu i ção de
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Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co (Cide),
Con tri bu i ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta-
ção Fi nan ce i ra (CPMF), Pa sep e Des vin cu-
la ção dos Re cur sos Esta du a is (DRE).

Sr. Pre si den te, al guns des ses itens con tem pla-
dos na Car ta de Te re si na, que foi as si na da on tem pe -
los Go ver na do res, não cons ta vam – como é o caso
da Des vin cu la ção dos Re cur sos Esta du a is – da pro -
pos ta ini ci al men te acor da da pe los Go ver na do res
com o Pre si den te da Re pú bli ca. Aque la pro pos ta, en -
tre gue pes so al men te por Lula e pe los Go ver na do res
aos Pre si den tes da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, não con tem pla va a Des vin cu la ção dos
Re cur sos Esta du a is. De sor te que o Go ver no Fe de ral,
do Pre si den te Lula, não es ta rá des cum prin do ne-
nhum acor do se a des vin cu la ção não for apro va da,
uma vez que isso não fez par te dos en ten di men tos.

Se ria um con tra-sen so do Go ver no vol tar atrás so -
men te para aten der à pres são dos Srs. Go ver na do res, vi -
san do a au men tar o ca i xa dos seus Esta dos e pre ju di car
mi lha res de bra si le i ros que de pen dem do SUS.

Ora, Sr. Pre si den te, se o SUS, com essa obri ga-
to ri e da de cons ti tu ci o nal, já está “ruim das per nas”,
com do en tes pas san do mal, não ape nas por ca u sa
da do en ça, mas pelo cons tran gi men to de não se rem
bem tra ta dos no in te ri or dos hos pi ta is – al guns são
bar ra dos, por que não há va gas, ou seja, ain da há
uma si tu a ção de des ca la bro na sa ú de, em vir tu de dos 
re cur sos que não che gam à pon ta do sis te ma –, como 
ago ra ad mi tir mos, Sr. Pre si den te e no bre De pu ta do
Ra fa el Gu er ra, Pre si den te da nos sa Fren te Par la men-
tar da Sa ú de, que, di an te des sa cri se vi vi da pelo se tor
da sa ú de ain da haja uma re du ção de pelo me nos
20% em to dos os Esta dos bra si le i ros? Isso re pre sen-
ta rá, sem dú vi da al gu ma, Sr. Pre si den te, mais aban -
do no, mais cons tran gi men to e mais mor tes em todo o
nos so País.

Con ce do um apar te ao no bre Se na dor João Ca -
pi be ri be, meu com pa nhe i ro de Par ti do.

O Sr. João Ca pi be ri be (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Va la da res. Qu e ro
so mar a mi nha voz à de V. Exª nes sa de fe sa in tran si-
gen te. Cre io que, nes sa ques tão da edu ca ção e da
sa ú de, de ve mos ser in tran si gen tes e não ad mi tir, em
ne nhu ma hi pó te se, a des vin cu la ção des ses re cur sos.
Po de mos pro var que foi a par tir da vin cu la ção dos re -
cur sos para a edu ca ção que co me çou a ha ver uma
que da acen tu a da do anal fa be tis mo no nos so País.
Entre tan to, de acor do com da dos do ano pas sa do,
ain da há qua se 12% de anal fa be tos, mes mo com a
vin cu la ção. No caso es pe cí fi co da sa ú de, a si tu a ção é 

mais dra má ti ca, por que diz res pe i to à vida dos po-
bres. A nos sa so ci e da de cons tru iu me ca nis mos de
trans fe rên cia per ma nen te de re cur sos dos po bres
para os ri cos e di fi cil men te cons ti tui o con trá rio: re cur-
sos me lhor dis tri bu í dos e res pe i to ao bem co mum.
Qu an do isso é pos sí vel, no va men te es ses re cur sos
são ame a ça dos por essa de ci são ou por essa mo bi li-
za ção na ten ta ti va de se des vin cu la rem os re cur sos.
Antes da vin cu la ção dos re cur sos à sa ú de, al guns
Esta dos bra si le i ros gas ta vam en tre 1% a 3% – po de-
ria até ci tar es ses Esta dos e in for mar o pe río do –,
numa de mons tra ção cla ra de que a sa ú de fi ca va ex -
clu si va men te a car go do Go ver no Fe de ral, por meio
do Sis te ma Úni co de Sa ú de, sem vin cu la ção com os
Esta dos e com os Mu ni cí pi os. Por tan to, que ro pa ra-
be ni zá-lo pelo seu pro nun ci a men to em de fe sa in tran-
si gen te da vin cu la ção e di zer que te mos que nos ar ti-
cu lar for te men te no Con gres so para pre ser var mos
não ape nas essa con quis ta da so ci e da de bra si le i ra,
mas tam bém ga ran tir ou tras. Por exem plo: fal ta com -
ple men tar, na vin cu la ção de fun dos para a edu ca ção,
o en si no in fan til de zero a seis anos, que é de ci si vo. Já 
há um pro je to tra mi tan do nes ta Casa que cria o Fun -
do Na ci o nal da Edu ca ção Infan til, exa ta men te para
aten der as cri an ças na fa i xa etá ria de zero a qua tro
anos, por que, para as cri an ças de qua tro a seis anos,
ha ve rá uma am pli a ção do Fun def que atin gi rá a
pré-es co la. Por tan to, es sas ver bas que fo ram vin cu la-
das à edu ca ção e à sa ú de são uma con quis ta que a
so ci e da de não pode dis pen sar. É im pos sí vel e im pen-
sá vel des vin cu la rem-se es ses re cur sos por que te ría-
mos, de novo, o cres ci men to do anal fa be tis mo e da
in di gên cia na sa ú de do nos so País. Mu i to obri ga do,
Se na dor.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª pelo apar te e lhe
peço li cen ça para in cor po rar as suas pa la vras sá bi as
ao meu pro nun ci a men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Au gus to Bo te-
lho, que é um mé di co e co nhe ce de per to os so fri men-
tos da clas se mais po bre do Bra sil.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, eu lhe peço o apar te para
me co lo car en trin che i ra do ao seu lado e ao do Se na-
dor João Ca pi be ri be, a fim de evi tar mos que haja
esse re tro ces so so ci al em nos so País. Os con tin gen-
ci a men tos da sa ú de e da edu ca ção são uma con quis-
ta de mo crá ti ca e do con tro le so ci al, e não é jus to que
nos ca le mos e per mi ta mos que isso acon te ça no va-
men te. Per ce bo a sen si bi li da de do seu pro nun ci a-
men to em de fe sa dos mais fra cos e dos pe que nos
des te País, e peço o apar te uni ca men te para di zer
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que es ta rei ao seu lado, om bro a om bro, para lu tar e
não per mi tir que essa con quis ta so ci al seja so la pa da
por ar ti cu la ções do Exe cu ti vo. Mu i to obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Agra de ço a V. Exª, Se na dor Au gus to
Bo te lho.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Per mi ta-me um apar te, Se na dor?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, com mu i to pra zer, e, em se gui da, ao Se -
na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) –
Com mu i ta bre vi da de, Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, cum pri men to V. Exª e res sal to que tam bém es -
tou nes sa trin che i ra de de fe sa dos pon tos de vis ta
que V. Exª ex pres sa nes te mo men to, que acho fun da-
men ta is. Ain da nes ta se ma na, pu bli ca ção da ONU
deu con ta de que o Bra sil con se guiu um mo des to
avan ço na sua qua li fi ca ção den tro do ín di ce de de-
sen vol vi men to hu ma no, gra ças à me lho ria do aces so
à edu ca ção e à sa ú de, re sul ta do des sas vin cu la ções
que de vem ser man ti das, Se na dor, pelo me nos por
mais vin te anos, até que o povo bra si le i ro re al men te
con si ga ter, em ma té ria de edu ca ção e sa ú de, o mí ni-
mo dos mí ni mos fun da men tal à vida dig na e à pos si-
bi li da de de evo lu ção do ser hu ma no na sua re a li za-
ção. Pa ra béns pelo seu dis cur so. Estou na mes ma
trin che i ra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – De fato, V. Exª tem ra zão quan do afir -
ma que a ONU apon tou as di fi cul da des do Bra sil para
o seu cres ci men to, a dis tri bu i ção de ren da e as me lho-
res con di ções de vida ao seu povo. O Bra sil se si tua
en tre os dez pa í ses mais de si gua is do mun do e, na
Amé ri ca La ti na, per de para to dos. Isso sig ni fi ca que
essa des vin cu la ção vai, sem dú vi da al gu ma, pre ju di-
car o povo bra si le i ro, os mais po bres, aque les que de -
pen dem dos re cur sos do SUS e da edu ca ção pú bli ca.

É in viá vel, de todo modo, a apro va ção de uma
pro pos ta des se tipo, mes mo por que, como fa lei no iní -
cio, ela não cons ta va dos en ten di men tos ha vi dos en -
tre os Go ver na do res e o Pre si den te da Re pú bli ca.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ga ri bal di Alves
Fi lho, do Rio Gran de do Nor te.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) –
Meu caro Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pres to
tam bém a mi nha so li da ri e da de a V.Exª em re la ção ao 
que dis se em seu dis cur so. Sa ú do a pre sen ça do De -
pu ta do Ra fa el, que foi pre si den te do Con se lho Na ci o-
nal de Se cre tá ri os de Sa ú de e teve a opor tu ni da de de 
vi si tar o nos so Esta do. O dis cur so do en ges sa men to
or ça men tá rio apa ren te men te pode des per tar sim pa ti-
as, mas, nes se caso, é ple na men te jus ti fi cá vel. Como
dis se há pou co o Se na do Ro ber to Sa tur ni no, pre ci sa-

mos de al gum tem po, que não seja pou co, e des sa
vin cu la ção para a sa ú de e para a edu ca ção. Pre ci sa-
mos, por tan to, fi car aler ta, di a lo gar o má xi mo pos sí-
vel e sen si bi li zar os Par la men ta res, prin ci pal men te
aque les que ocu pa ram car gos no Exe cu ti vo e sa bem
mu i to bem como essa exe cu ção ou essa ges tão or ça-
men tá ria acon te ce. Se não ti ver mos essa obri ga ção,
cer ta men te ire mos com pro me ter todo o tra ba lho e to -
dos os avan ços até ago ra con se gui dos. Obri ga do.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Como ex-Go ver na dor, Se na dor Ga ri-
bal di, V. Exª tem toda a au to ri da de e todo o co nhe ci-
men to da pro ble má ti ca da sa ú de e da edu ca ção, prin -
ci pal men te no Nor des te do Bra sil, onde as de si gual-
da des são ain da ma i o res. No se tor edu ca ci o nal, te-
mos pelo me nos 13 mi lhões de cri an ças até 17 anos
fora da es co la, sem ne nhu ma qua li fi ca ção, sem ne-
nhu ma pos si bi li da de fu tu ra de des per tar o in te res se
do mer ca do de tra ba lho e con se guir um em pre go dig -
no para si e para dar co mi da a sua fa mí lia.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, V. Exª me per mi te um apar-
te?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Com mu i to pra zer.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor,
des cul pe-me, mas o tem po de V. Exª já se es go tou.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Se V. Exª me per mi tir, en cer ra rei o
meu dis cur so.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Trin ta se -
gun dos, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não é
esse o pro ble ma. A de ci são foi unâ ni me e como está
es go ta do o seu tem po, que V. Exª, por fa vor, que seja
ur gen te.

O Sr. Le o nel Pa van (PSDB – SC) – Trin ta se -
gun dos, Sr. Pre si den te. Cum pri men to o Se na dor por
esse bri lhan te pro nun ci a men to e por essa sua pre o-
cu pa ção, mas es ta mos re ce ben do Pre fe i tos to dos os
dias em Bra sí lia, pre o cu pa dos com os re cur sos que
de ve ri am ser en ca mi nha dos a seus Mu ni cí pi os. Hoje
mes mo, es tou com o Pre fe i to Si ri neu, de Mon te Cas -
te lo, que veio à pro cu ra de re cur sos para o seu Mu ni-
cí pio e está pre o cu pa do tam bém com a re du ção do
FPM. O Go ver no Fe de ral não está olhan do para a
fren te e, em fun ção dos cor tes de re cur sos na sa ú de
e na edu ca ção, que pre ju di cam os Esta dos e Mu ni cí-
pi os, e da re du ção do FPM, cer ta men te te re mos um
pre ju í zo de di fí cil re cu pe ra ção caso o Go ver no Fe de-
ral não vol te a equi li brar es ses re cur sos. A sua pre o-
cu pa ção e o seu pro nun ci a men to vão aler tar o Go ver-
no Fe de ral, mas que ria apro ve i tar para di zer que tam -
bém a ques tão do FPM vai pre ju di car ain da mais os
Esta dos e, prin ci pal men te, os Mu ni cí pi os.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Se na dor Le o nel Pa van, es ta mos en -
fren tan do, com as Pre fe i tu ras e com os pró pri os Esta -
dos, um pro ble ma re la ci o na do a po lí ti cas ma cro e co-
nô mi cas. Por exem plo, as al tas ta xas de ju ros pre ci-
sam ser re du zi das para que te nha mos um cres ci men-
to con sis ten te e mais em pre gos. Com isso, as em pre-
sas fun ci o na rão a con ten to e te re mos uma ar re ca da-
ção ma i or, não só do IPI e do Impos to de Ren da,
como tam bém do pró prio ICMS.

Essa é uma ques tão a ser re sol vi da a tem po, e
as re for mas es tão aí para aju dar o Pre si den te Lula a
en con trar os ca mi nhos de que pre ci sa mos para ge rar
um cres ci men to eco nô mi co sus ten tá vel para o nos so
País.

Ti nha no vos da dos, Sr. Pre si den te, mas os de i-
xa rei para ou tra oca sião.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se V. Exª
qui ser apre sen tá-los como li dos, a Mesa pro vi den ci a-
rá para que isso acon te ça.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB-SE) – Então, faço ques tão de apre sen tar
como li dos es ses da dos que com ple men tam o meu
dis cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga-
do, Se na dor.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

18068 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18069    335ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



18070 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18071    337ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



18072 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18073    339ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



18074 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18075    341ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



18076 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia pede des cul pas e es cla re ce, Se na dor Le o nel
Pa van, que a de ci são acer ta da foi a de que cada Se -
na dor, an tes da Ordem do Dia, dis po rá de vin te mi nu-
tos, po den do ce der o seu tem po para qual quer Se na-
dor que lhe pe dir apar te. Após isso, o tem po vol ta a
ser da Casa e a con ces são da Mesa é ape nas para
que o dis cur so seja con clu í do. Os apar tes po de rão
pre ju di car os ou tros ins cri tos, por isso a Mesa in ter-
vém com esse aler ta.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª
tem a pa la vra.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a 
mi nha ins cri ção, logo após a Ordem do Dia, como Lí -
der da Mi no ria.

Agra de ço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Assim

que ter mi nar a Ordem do Dia, V.Exª po de rá usar a pa -
la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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, Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res,
bra si le i ras e bra si le i ros, que aqui es tão pre sen tes e
os que es tão nos as sis tin do por in ter mé dio da TV e da 
Rá dio Se na do.

Quis Deus que eu usas se, nes te ins tan te, a pa -
la vra – e Ele es cre ve cer to por li nhas tor tas –, por que
eu ha via pe di do um apar te quan do do pro nun ci a men-
to do ilus tre Se na dor Anto nio Car los Va la da res, mas,
“os úl ti mos se rão os pri me i ros”, en tão, vou ter a opor -
tu ni da de de di zer o se guin te: gas tei a mi nha ju ven tu-
de bus can do ciên cia, ciên cia mé di ca, para a cons-
ciên cia e cons ciên cia ser vir o meu povo do Pi a uí.
Enten do ser a ciên cia mé di ca a mais hu ma na e, o mé -
di co, o gran de ben fe i tor da Hu ma ni da de.

Mas, que ro di zer que, nes te ins tan te, o Se na dor
Anto nio Car los Va la da res re ce be nota 10 de to dos
nós, re pre sen tan tes da clas se mé di ca nes ta Casa. V.
Exª, ao ser o Re la tor da Me di da 29, es cre veu uma das
leis mais jus tas e boas para o povo bra si le i ro.

Enten do que a sa ú de deve ser como o sol. E a
Cons ti tu i ção, aqui fe i ta, diz que “a sa ú de é um di re i to
de to dos e de ver do Esta do”. Só será pos sí vel com a
ple na obe diên cia que os le gis la do res fi ze ram nes tas
duas Ca sas: a Câ ma ra e o Se na do.

E pa re cia uma com bi na ção, mas não o foi. Hoje,
vou fa lar so bre o tema sa ú de, à qual será im pos sí vel
che gar a to dos os bra si le i ros com o en ter ro da Emen -
da nº 29, apro va da por esta Casa, e tão bem re la ta da
e de fen di da pelo Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

E, ao re la tar essa me di da, pe los be ne fí ci os que
ela traz e tra rá, igua la-se o Se na dor aos gran des Se -
na do res que por aqui pas sa ram: José Bo ni fá cio, Rui
Bar bo sa, Afon so Ari nos, Jo a quim Na bu co – V. Exª
está en tre eles. 

Qu e ro di zer o se guin te: Se na dor Au gus to Bo te-
lho, que é mé di co, e De pu ta do Gu er ra, de Mi nas, que
pre si de a fren te de sa ú de nas duas Ca sas do Con-
gres so: lem bro-me do pri me i ro li vro de hi gi e ne des te
País. O Pro fes sor Afrâ nio Pe i xo to di zia que a sa ú de
pú bli ca, nes te País, é fe i ta pelo sol, pela chu va e pe los
uru bus.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or, avan ça mos
mu i to! Este País se tor nou um exem plo do avan ço da
ciên cia da sa ú de em to dos os as pec tos. Mas, de re pen-
te – e go ver nar é isto: tur bu lên ci as – como diz o po e ta:
“Na ve gar é pre ci so; vi ver não é pre ci so”, na ve gar, do
gre go, é go ver nar –, as tor men tas, e nós vi ve mos uma
tur bu lên cia qua se como Afrâ nio Pe i xo to di zia.

Os hos pi ta is es tão aí. Um qua dro vale por dez
mil pa la vras. Aqui, na ilha das ri que zas do Bra sil, Bra -
sí lia, vi si tem os hos pi ta is, ve jam as di fi cul da des, le i-
am os jor na is. Hos pi tal Dis tri tal, o de Base, aqui, na
Ilha da fan ta sia do Bra sil e nos 5.640 Mu ni cí pi os, a si -
tu a ção está mu i to di fí cil!

Te mos que bus car, e se ins pi rar, e le var ao Pre -
si den te da Re pú bli ca en si na men tos dos pri mór di os
da Ci vi li za ção. Lá, em Ate nas, quan do Pla tão en si na-
va, e di zia: “Se jam ou sa dos, cada vez mais, mas não
em de ma sia. A ou sa dia com a pru dên cia”. O Bra sil
tem mu i tos pro ble mas. Sa ú de é um gra ve pro ble ma,
hoje, no Bra sil!

A boa in ten ção fez nas cer, aqui, o SUS, para
que a sa ú de fos se igual para to dos e não só ti ves se
di re i to a ela àque les que ti nham o ins ti tu to da Pre vi-
dên cia, os an ti gos ins ti tu tos, que eram mu i tos – o dos
fer ro viá ri os, o dos ban cá ri os, dos co mer ciá ri os e, por
aí vai –– que se fun di ram no INPS. E, ape nas aque les
que ti nham a “car te i ri nha”, ti nham di re i to ao in ter na-
men to e aos ser vi ços da sa ú de. Avan ça mos. Mas, te -
mos que man ter esse avan ço! E nós pas sa mos por di -
fi cul da des!

Den tre os Mi nis tros da Sa ú de, sem dú vi da ne -
nhu ma, o mais lú ci do, o que me lhor a en ten deu, foi
aque le que vi veu a sa ú de, aque le bem-do ta do, aque -
le aben ço a do por Deus para ser um ins tru men to de
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Sa ú de: Adib Ja te ne. E ele viu isso e cri ou me ca nis-
mos que trou xes sem re cur sos à sa ú de. Na sua ba ta-
lha, foi o Dom Qu i xo te para que o País – a Câ ma ra e o 
Se na do – ace i tas se a CPMF. Des vi a ram o rumo da
CPMF. Estas Ca sas, fa zen do leis boas e jus tas, ti ve-
ram a ins pi ra ção da Emen da 29. Ora, um bem nun ca
vem só, como dis se o Pa dre Antô nio Vi e i ra. Então, ini -
ci ou-se, na Edu ca ção, a exi gên cia para que cada go -
ver nan te, quer do Mu ni cí pio, do Esta do, ou do País, ti -
ves se o com pro mis so de in ves tir 25%.

Se na dor Ro meu Tuma, eu fui Pre fe i to: cum pri;
Go ver na dor, e obe di en te às leis, ten do que se cur var
a Deus, ajo e lhar – e Rui Bar bo sa, aqui, dis se só ha ver
um ca mi nho para a sal va ção: “a lei e a Jus ti ça”. E a lei
foi fe i ta. Ri dí cu lo, des mo ra li zá-la. Va mos fe char mo-
ral men te, des fa zê-la, en ter rá-la, com pou cos anos de
vida. Então, é um des res pe i to con fa bu lar, tra mar, en -
ter rar a Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, que ga ran te re -
cur sos para a sa ú de do povo do Bra sil.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Mão
San ta?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Em pri me i ro lu gar, agra de ço a V. Exª as re fe rên-
ci as elo gi o sas à mi nha pes soa. Na tu ral men te, se ti ve-
mos al gum êxi to aqui com re fe rên cia à apro va ção da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, foi por que con ta mos
com o be ne plá ci to e o es tí mu lo não só de Se na do res,
mas de Go ver na do res como V. Exª, que, sen si bi li za-
dos com o so fri men to da po pu la ção mais po bre, fi ze-
ram com que o Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De -
pu ta dos as su mis sem essa imen sa res pon sa bi li da de
de en tre gar nas mãos do povo bra si le i ro um di plo ma
le gal para ga ran tir a sa ú de dos mais po bres. E afi nal,
meu ami go, Se na dor Mão San ta, V. Exª, ao se so mar
aos de ma is Par la men ta res nes ta luta para a pre ser-
va ção dos re cur sos da sa ú de e tam bém da edu ca ção,
age como um ho mem bom, um ho mem que não se
omi te. Como já di zia Edmund Bur ke, o que faz com
que o mal pros pe re ou ven ça é a omis são dos ho-
mens bons, e V. Exª pro va que é um ho mem bom, que
não se omi te ante a luta de quan tos con quis ta ram re -
cur sos que não po dem ser des vi a dos da po pu la ção
mais po bre de nos so País. Meus pa ra béns a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Mão San ta, in ter rom po V. Exª para pror ro gar a Hora
do Expe di en te para que V. Exª com ple te o seu tem po.
V. Exª dis põe ain da de sete mi nu tos.

 O SR. MÃO SANTA  (PMDB – PI) – Agra de ço a
V. Exª, Sr. Pre si den te. Qu e ro que V. Exª me te nha
como Ci re neu da me di da que V. Exª trou xe a este
País, para aju dar.

Pas so a ler tre chos da car ta que me man dou o
Dr. Anto nio Dib Taj ra – que foi lí der na mi nha uni ver si-
da de, pre si den te do di re tó rio –, mé di co no Pi a uí, em
Te re si na, em cujo hos pi tal faz trans plan te car día co. E
o nos so Chris ti an Bar nard é o fi lho dele.

1. É ex tre ma men te gra ve a si tu a ção
dos Hos pi ta is e Clí ni cas de todo o País,
quer se jam pú bli cos, pri va dos ou fi lan tró pi-
cos;

2. O Sis te ma SUS, ma i or Ope ra do ra
de Pla nos de Sa ú de do País, com mais de
100 mi lhões de usuá ri os, há mais de 8 (oito) 
anos não ofe re ce um au men to con dig no,
quer nos ser vi ços hos pi ta la res (diá ri as e ta -
xas), SADT, quer nos ho no rá ri os mé di cos,
com uma de fa sa gem aci ma de 150% (cen to
e cin qüen ta por cen to);

3. As ope ra do ras de Pla nos de Sa ú de
(Amil, Gol den Cross, Inter clí ni cas, etc.) e os
Se gu ros Sa ú de (Bra des co, Itaú, Por to Se gu-
ro, etc.) tam bém não têm pro por ci o na do au -
men tos dig nos aos Hos pi ta is e Clí ni cas,
nem mes mo o que a Agên cia Na ci o nal de
Sa ú de – ANS (do Mi nis té rio da Sa ú de) tem
dado anu al men te, e elas, Ope ra do ras, trans -
fe rem aos usuá ri os, mas não ofe re cem aos
Hos pi ta is e Clí ni cas.

4. No Esta do do Pi a uí, uma diá ria hos -
pi ta lar paga pe las Ope ra do ras é de ape nas
R$60,00 (ses sen ta re a is).

5. Anu al men te te mos au men tos de sa-
lá rio mí ni mo, taxa de água, luz, ISS, INSS,
IPTU, sem que os Hos pi ta is e Clí ni cas te-
nham re a jus te para su por tar au men to de
tais des pe sas;

6. A si tu a ção fi nan ce i ra e eco nô mi ca
dos Hos pi ta is bra si le i ros, que é ex tre ma-
men te gra ve, não su por ta mais qual quer au -
men to em suas des pe sas, in clu si ve de pes -
so al; mu i tos têm re du zi do o nú me ro de le i-
tos, de mi tin do em pre ga dos, re du zin do a
qua li da de dos ser vi ços mé di cos ofe re ci dos,
sus pen den do aten di men tos ao SUS e até
mes mo fe chan do;

7. Avo lu mam-se as dí vi das com o
INSS, Impos to de Ren da e de ma is con tri bu i-
ções so ci a is;
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So li ci ta mos que V. Exª se po si ci o ne a fa vor da
Psi co lo gia nos Hos pi ta is Pú bli cos, ex clu in do os Hos -
pi ta is Pri va dos e Fi lan tró pi cos de mais este en car go
com au men to de Psi có lo go, que não é ape nas mais
um, mas vá ri os, de pen den do do por te, com ple xi da-
de e nú me ro de le i tos, acar re tan do um au men to da
des pe sa, sem que haja au men to de re ce i ta.

Se ria de bom al vi tre que V. Exª se po si ci o nas se,
isso sim, a fa vor e de ma ne i ra in tran si gen te por sig ni fi-
ca ti vo au men to dos va lo res pa gos pelo Sis te ma do
SUS e pe las Ope ra do ras de Pla nos e Se gu ros Sa ú-
de, que se ria uma con tri bu i ção gra ti fi can te para toda
a po pu la ção bra si le i ra, que ne ces si ta de uma as sis-
tên cia mé di ca, ci rúr gi ca, hos pi ta lar com qua li da de, ao 
mes mo ní vel dos de ma is pa í ses do con ti nen te ame ri-
ca no e do mun do ci vi li za do.

Ou tro po si ci o na men to fa vo rá vel se ria a re du ção
de im pos tos e con tri bu i ções so ci a is para os Hos pi ta is
e Clí ni cas pri va dos, a exem plo dos fi lan tró pi cos.

Tam bém su ge ri mos que V. Exª se po si ci o ne a fa -
vor de fi nan ci a men tos com pa tí ve is com a nos sa re a li-
da de fi nan ce i ra pelo BNDES, que nos tem fe cha do as 
por tas, in clu si ve não fi nan ci an do qual quer equi pa-
men to im por ta do, e como V. Exª é co nhe ce dor, sabe
que não exis te equi pa men to na ci o nal nas áre as de
alta com ple xi da de, como Car di o lo gia, Can ce ro lo gia,
Ra di o te ra pia, Ne u ro lo gia, de qua li da de e, às ve zes,
nem mes mo exis te de fa bri ca ção na ci o nal.

Essa é a re a li da de no Pi a uí; no res tan te do Bra -
sil, é pior ain da. Daí a ne ces si da de de o Go ver no ser
ob je ti vo. Em vez de cri ar mais mi nis té ri os, va mos nos
de bru çar so bre o que foi apro va do ao lon go da vida
des te País.

Aí es tão as San tas Ca sas de Mi se ri cór dia. Fun -
da da a pri me i ra por Brás Cu bas, du ran te o 1º Go ver-
no-Ge ral, de Men de Sá, em 1543, há mais de qua tro
sé cu los! Aí es tão com di fi cul da des, elas que, ao lon go
dos anos, pres ta ram ser vi ço àque les que cha má va-
mos de in di gen tes. As San tas Ca sas nas ce ram com a 
for ma ção cris tã do povo bra si le i ro ci vi li za do pelo povo 
cris tão de Por tu gal. Elas es tão aí, es pa lha das, são
470 San tas Ca sas, mais mi lha res de hos pi ta is ou tros
fi lan tró pi cos, que es tão na pe nú ria, em di fi cul da des.
O tem po está fin do, mas um qua dro vale por 10 mil
pa la vras.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Val dir Ra upp.

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Se na dor
Mão San ta, pa ra be ni zo V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci-

a men to, V. Exª que é um gran de de fen sor da sa ú de
em nos so País. Estou com um pro nun ci a men to pron -
to para hoje, mas, como sou o 12º ins cri to, acre di to
que não dará tem po; di fi cil men te, pas sa rá do 6º ou do
7º. So li da ri zo-me com V. Exª e tam bém que ro fa zer
coro nes ta luta pela sa ú de pú bli ca em nos so País.
Qu e ro fa lar da di fí cil si tu a ção que vem en fren tan do o
sis te ma de do en ças crô ni cas, es pe ci al men te o da he -
mo diá li se. V. Exª fa lou des ta tri bu na, dias atrás, da si -
tu a ção das clí ni cas de he mo diá li se, como tam bém fa -
la ram os Se na do res Pa pa léo Paes, Au gus to Bo te lho
e tan tos ou tros. O meu Esta do vem en fren tan do sé ri-
as di fi cul da des nes sa ques tão pela fal ta de pa ga men-
tos, de ver bas, de re cur sos. Mas isso ocor re pra ti ca-
men te em todo o País. Qu a se que di a ri a men te pes so-
as es tão mor ren do por fal ta de tra ta men to na área de
he mo diá li se. Da qui a pou co, vou pe dir à Mesa que dê
como lido o dis cur so que eu fa ria hoje, já que te nho
cer te za que não vai dar tem po. E pa ra béns, mais uma
vez, a V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz em de fe sa
da sa ú de pú bli ca no nos so País.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não pos so
mais con ce der apar tes, mas que ro di zer que no nos -
so País exis te a CMB, a Con fe de ra ção das San tas
Ca sas de Mi se ri cór dia, Hos pi ta is e Enti da des Fi lan-
tró pi cas do Bra sil, com os hos pi ta is con fe de ra dos,
cujo pre si den te é um de vo ta do De pu ta do Fe de ral Pa -
dre José Li nha res, de So bral, em cuja ci da de há uma
san ta casa de alta ex ce lên cia.

Par ti cu lar men te, isso me emo ci o na, por que na
mi nha ci da de, Par na í ba, exis te uma san ta casa de mi -
se ri cór dia. Deus me per mi tiu co nhe cer tam bém em For-
ta le za, como es tu dan te de Me di ci na, onde as sis ti au las,
e no Rio de Ja ne i ro, a san ta casa de mi se ri cór dia, que
avan ça ci en ti fi ca men te, bas ta di zer que Ivo Pi tan guy fez 
nas cer a ci rur gia plás ti ca lá; e elas es tão es pa lha das
por todo o Bra sil, e ou tros hos pi ta is fi lan tró pi cos.

Qu e ro di zer ao Pre si den te da Sub co mis são de
Sa ú de, Se na dor Pa pa léo Paes, que a vida me pro pi ci ou
al guns car gos pú bli cos: Pre fe i to, Go ver na dor por duas
ve zes, De pu ta do. E ga nhei al gu mas co men das ou hon -
ra ri as, Se na dor Ro meu Tuma – e V. Exª deve ter mu i tas.
Mas aque la que com mais or gu lho eu levo é a que re ce-
bi da san ta casa de mi se ri cór dia da mi nha ci da de, que
tam bém pas sa por di fi cul da des, como to das no Bra sil.
Na oca sião, ela com ple ta va cem anos, eu era Go ver na-
dor, e re ce bi uma co men da de hon ra por ser vi ços pres -
ta dos, não como Go ver na dor, mas como mé di co. Ali
pude ser vir, fa zer o bem sem olhar a quem. Até o apos to
Mão San ta nas ceu jus ta men te – e quis Deus – dos po -
bres, prin ci pal men te do Ma ra nhão, que bus cam ser vi ço
de sa ú de no Pi a uí.
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Apro ve i to para su ge rir ao de vo ta do e com pe ten-
te Se na dor Pa pa léo Paes, Pre si den te da Sub co mis-
são de Sa ú de, que fun ci o na mu i to bem, que na pró xi-
ma opor tu ni da de con vi de mos as di re ções des sas
san tas ca sas para, com os nos sos diá lo gos e os nos -
sos de ba tes, in flu en ci ar mos o Mi nis tro da Sa ú de e o
Go ver no. E é pos sí vel que re sol va. Bas ta ria o Mi nis tro
da Sa ú de de ter mi nar que as diá ri as do INSS fos sem
igua is às pra ti ca das pelo hos pi tal uni ver si tá rio, ma jo-
ra das em 50%.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, era o que
eu ti nha a di zer para so mar es for ço ao tra ba lho do Se -
na dor Anto nio Car los Va la da res, que re la tou a sal va-
do ra Emen da nº 29, na qual po de mos di zer e re zar: A
sa ú de é um di re i to de to dos e um de ver do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Ain da na
pror ro ga ção da Hora do Expe di en te – já se pas sa ram
al guns mi nu tos –, con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o-
nel Pa van, para uma co mu ni ca ção ur gen te.

Peço a V. Exª que seja o mais bre ve pos sí vel,
para po der mos dar iní cio à Ordem do Dia.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. 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, ins cre vi-me para
fa lar nas co mu ni ca ções ina diá ve is em fun ção do de -
ses pe ro dos Pre fe i tos dos Mu ni cí pi os do meu Esta do,
San ta Ca ta ri na. Não bas tas sem os cor tes re a li za dos
pelo Go ver no Fe de ral na li be ra ção de re cur sos para
as pa vi men ta ções, para a in fra-es tru tu ra, para o sa-
ne a men to, para a edu ca ção e para sa ú de, os Pre fe i-
tos es tão vin do – to das as se ma nas se des lo cam de
suas ci da des – até Bra sí lia ba ter nas por tas dos ga bi-
ne tes dos De pu ta dos Fe de ra is, dos Se na do res e dos
Mi nis tros, para pe dir que o Go ver no se sen si bi li ze e
cum pra o com pro mis so de li be ra ção dos re cur sos
apro va dos no Orça men to. Os Pre fe i tos fi ze ram um
pla ne ja men to, as su mi ram com pro mis so com as suas
co mu ni da des, e hoje es tão, eles e os Ve re a do res, em
de ses pe ro, por que, no fi nal dos seus man da tos, não
es tão con se guin do cum prir as pro mes sas fe i tas às
suas co mu ni da des, de i xan do-as tam bém em si tu a-
ção de de ses pe ro.

Sr. Pre si den te, não bas tas se isso, te mos ago ra
a re du ção do FPM, que é re sul ta do da ar re ca da ção
do Impos to de Ren da e do Impos to So bre Pro du tos
Indus tri a li za dos, o IPI, que, sa be mos, au men tou. O
Bra sil, até ago ra, ar re ca dou mais 30% em com pa ra-
ção com o ano pas sa do. O Go ver no ar re ca dou mais.
Entre tan to, es ta mos ven do os Mu ni cí pi os e os Pre fe i-
tos pre o cu pa dos, por que o FPM vem sen do re du zi do
a cada mês que pas sa.

O meu que ri do Se na dor Mão San ta, que já foi
Go ver na dor e Pre fe i to, como tan tas e tan tas ou tras Li -
de ran ças aqui, sabe que o FPM faz par te do pro je to
de pla ne ja men to das ci da des. Alguns Mu ni cí pi os do
Esta do de San ta Ca ta ri na te rão uma re du ção de até
45% nes te mês. Mu ni cí pi os com até 23 mil ha bi tan-
tes, que, em abril, maio, ju nho e, ago ra, em ju lho, per -
de ram em tor no de 45%, ain da pre vê em um cor te ma -
i or para o pró xi mo mês.

Faço um ape lo ao Go ver no es ta du al e tam bém
ao Go ver no Fe de ral, já que tam bém o ICMS teve cor-
te, Sr. Pre si den te. A sua ar re ca da ção foi me nor e a
sua dis tri bu i ção di mi nu iu em tor no de 10%.

Vejo o nos so País indo para um rumo de di fí cil
vol ta em pou co tem po. Eu até fa la va com um ami go
Se na dor que di zia: “Pou co tem po que não tem nada a
ver com PT”. Mas nes se pou co tem po que res ta di fi cil-
men te o Bra sil vai con se guir fa zer sua eco no mia se
re cu pe rar. Di fi cil men te os Mu ni cí pi os vão se re cu pe-
rar dos es tra gos que es tão sen do fe i tos por fal ta de
dis tri bu i ção de re cur sos e por fal ta de re pas se de re -
cur sos pelo Go ver no, que lhes eram ga ran ti dos pelo
Orça men to.

Fica aqui o meu pro tes to e o meu pe di do para
que to dos nós, Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is, fa -
ça mos uma cor ren te para sen si bi li zar os Go ver nos,
para que aten dam os Mu ni cí pi os, por que é ali, na
base, que po de re mos re al men te eli mi nar a fome e
cons tru ir uma so ci e da de mais jus ta.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –

Pela or dem, Sr. Pre si den te.
So li ci to a mi nha ins cri ção, logo após a Ordem

do Dia, pela Li de ran ça do PSB.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª

está ins cri to em ter ce i ro lu gar. O Se na dor Efra im Mo -
ra is está ins cri to pela Mi no ria; o Se na dor Fer nan do
Be zer ra, pelo PTB; e V. Exª, pelo PSB.

Con ce de rei a pa la vra aos ora do res que fa rão
co mu ni ca ções ina diá ve is. Há três ora do res ins cri tos.
Peço que to dos res pe i tem o tem po, para que te nha-
mos con di ções de en trar na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Val dir Ra upp.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para uma

co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, com mu i to
en tu si as mo, li, na Fo lha de S.Pa u lo, uma no tí cia so -
bre a pos si bi li da de de in ves ti men to, nos pró xi mos
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qua tro anos, de R$400 bi lhões, pelo Go ver no Fe de ral.
Foi pu bli ca do que:

O BNDES (Ban co Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al) de ve rá vol -
tar a ser o gran de mo tor dos in ves ti men tos
em in fra-es tru tu ra no País, a exem plo do
que acon te ceu nas dé ca das de 50 e 70. Os
no vos in ves ti men tos fi nan ci a dos pelo
BNDES se ri am nas áre as de ener gia (no vas
hi dre lé tri cas), lo gís ti ca e trans por te (fer ro-
via) e te le co mu ni ca ções.

O Pre si den te do Ban co, Car los Les sa,
irá apre sen tar, de po is de ama nhã, em re u-
nião com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, em Bra sí lia, um es tu do com os prin ci-
pa is pro je tos de in ves ti men to que o Esta do
deve fi nan ci ar nos pró xi mos qua tro anos.
Tam bém par ti ci pa rão da re u nião o Vice-Pre -
si den te José Alen car e os Mi nis tros Anto nio
Pa loc ci Fi lho (Fa zen da) e Gu i do Man te ga
(Pla ne ja men to).

De acor do com o que a Fo lha apu rou,
o es tu do do BNDES pre vê a re a li za ção de
mais de cem obras de in fra-es tru tu ra para
os pró xi mos qua tro anos, num to tal de
R$400 bi lhões em in ves ti men tos. Os re cur-
sos de ve rão ser ori un dos do se tor pú bli co.

Do to tal dos in ves ti men tos, o BNDES
de ve rá en trar com cer ca de R$100 bi lhões – 
o or ça men to do Ban co para os pró xi mos
qua tro anos está pre vis to em R$160 bi lhões.
Os fun dos de pen são, a Pe tro bras e o Te-
sou ro Na ci o nal tam bém de ve rão aju dar a fi -
nan ci ar es ses in ves ti men tos.

Os ma i o res in ves ti men tos – isso me cha mou a
aten ção – di zem res pe i to ao meu Esta do de Ron dô-
nia. Tra ta-se da cons tru ção de duas usi nas hi dre lé-
tri cas no rio Ma de i ra – San to Antô nio e Ji rau – e
tam bém da usi na de Belo Mon te, no Pará. Essas
duas são as ma i o res obras anun ci a das nes se gran-
de pro gra ma de in ves ti men to em in fra-es tru tu ra do
Go ver no Fe de ral, or ça do em R$38 bi lhões.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des ta co a 
re a li za ção des sas usi nas em Ron dô nia, o que im pli-
ca rá ge ra ção de em pre go e ren da para o nos so povo,
prin ci pal men te na nos sa ca pi tal, Por to Ve lho, que fica
a pou cos qui lô me tros des sas obras já ini ci a das – cer -
ta men te, se rão mais de 20 mil em pre gos di re tos. Esti -
ma-se um au men to do ICMS quan do as usi nas co me-
ça rem a ge rar ener gia elé tri ca – será em tor no de sete 
mil me ga watts de po tên cia, o que cor res pon de, pra ti-

ca men te, a meia Ita i pu –, o que irá do brar ou tri pli car a 
ar re ca da ção do nos so Esta do da qui a cin co ou seis
anos.

Nes te mo men to, pa ra be ni zo a equi pe eco nô mi-
ca e o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca por es ta rem
lan çan do esse gran de pro gra ma de obras. Qu e ro
crer, Srªs e Srs. Se na do res, que o nos so País irá vi ver,
nos pró xi mos anos, um es pe tá cu lo de cres ci men to,
por que, só com obras des se por te, a exem plo da dé -
ca da de 70, po de rá vol tar a ocor rer um cres ci men to
ace le ra do da nos sa eco no mia.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Le o nel Pa-
van, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ide li Sa valt ti para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
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, nes se fim 
de se ma na, em en tre vis ta ex clu si va ao prin ci pal ór -
gão de co mu ni ca ção do nos so Esta do, o Pre si den te
do PFL deu vá ri as de cla ra ções.A man che te do jor nal
é: “Dou zero para Lula e Luiz Hen ri que”. Luiz Hen ri-
que é o Go ver na dor do nos so Esta do.

Pen so ser ne ces sá rio per gun tar: fa zen do uma
au to crí ti ca, que nota o PFL da ria para si mes mo pe los
anos, dé ca das e, tal vez, até sé cu los em que es te ve à
fren te do po der em nos so País? Não po de ria de i xar
de per gun tar: qual a nota que o Pre si den te na ci o nal
do PFL da ria à atu a ção do seu Par ti do ao lon go do úl -
ti mo pe río do no nos so País?

Re gis tro ain da que, há pou cos dias, hou ve um
ver da de i ro ven da val de ma ni fes ta ções nes te ple ná rio
por con ta de uma cri se ins ti tu ci o nal, ten do em vis ta
de cla ra ções do Pre si den te da Re pú bli ca de que nada
– nem as in tem pé ri es, nem o Ju di ciá rio, nem o Le gis-
la ti vo – iria im pe dir o cres ci men to des te País. E aqui
hou ve ma ni fes ta ções de todo tipo, no sen ti do de que
não po de ri am ser des res pe i ta dos os Po de res, pois
es tes têm au to no mia. São três Po de res; é esse o tri pé
da nos sa de mo cra cia. No en tan to, não dá para de i xar
de re la ci o nar al gu mas ques tões que não têm, por
par te de vá ri as per so na li da des po lí ti cas, a mes ma ve -
e mên cia de ma ni fes ta ção.
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O Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral re u-
niu De sem bar ga do res, Mi nis tros, re pre sen tan tes de
todo o Esta do, e fez uma re u nião, com ca rac te rís ti cas
mu i to se me lhan tes às de uma as sem bléia sin di cal,
com toda jus ti ça e di re i to que têm de re i vin di car e ple i-
te ar os seus di re i tos e suas pro pos tas de mu dan ças
na re for ma da pre vi dên cia. Logo em se gui da à fa mo-
sa “cri se do boné”, quan do os ru ra lis tas exi gi ram,
para di a lo gar com o Pre si den te da Re pú bli ca, a de-
mis são do Mi nis tro Mi guel Ros set to, o Ju di ciá rio re ce-
be os ru ra lis tas e tam bém o MST. As co in ci dên ci as,
que têm toda uma su ti le za, são mu i to in te res san tes.

Na quar ta-fe i ra, bus ca-se uma ne go ci a ção. O
Ju di ciá rio apre sen ta a pro pos ta para a re for ma da
pre vi dên cia, e, no dia se guin te, há vá ri as no vi da des
em ter mos de li mi na res, como a ques tão dos te le fo-
nes, de vá ri as re in te gra ções de pos se, da pro i bi ção
da pro pa gan da so bre a re for ma da pre vi dên cia, que
es ta va sus pen sa por li mi nar.

Hoje, está nos jor na is a ma ni fes ta ção do Pre si-
den te do Tri bu nal Su pe ri or do Tra ba lho fa lan do em
es te li o na to ele i to ral.

É mu i to im por tan te re gis trar mos isso, por que o
de ba te so bre a re for ma da pre vi dên cia, que está sob
o co man do des te Con gres so, do Po der Le gis la ti vo,
está re ce ben do, como não po de ria de i xar de ser, in -
fluên cia, pres são e lob bi es, jus tos e le gí ti mos. Mas,
in dis cu ti vel men te, pre ci sa mos tam bém re le var e co lo-
car to dos os pin gos nos “is” quan do as ma ni fes ta ções
têm um sen ti do mu i to cla ro de pres são, pois é mu i to
su til a in de pen dên cia efe ti va dos Po de res.

Inclu si ve, a pro pos ta apre sen ta da pelo Po der
Ju di ciá rio – já tive opor tu ni da de de fa lar na re u nião do 
Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res nes -
te fi nal de se ma na – é jus ta e le gí ti ma para o Ju di ciá-
rio, mas aten de aos in te res ses do Ju di ciá rio. Eu, que
ve nho do fun ci o na lis mo pú bli co es ta du al – fui pro fes-
so ra es ta du al –, que ro di zer que não é con ve ni en te
para o pro fes sor, para o aten den te ou para a pra ça da
Po lí cia Mi li tar ha ver au men to de ida de para ga ran tir
in te gra li da de de sa lá rio, por que esse tipo de ser vi dor
nor mal men te bus ca a apo sen ta do ria para en con trar
ou tro em pre go e efe ti va men te ga nhar um pou co a
mais. Por ou tro lado, de ter mi na das fa i xas do fun ci o-
na lis mo pú bli co tal vez não te nham ne nhu ma ne ces si-
da de de se apo sen tar tão rá pi do para ar ran jar ou tra
ocu pa ção e po der, des sa for ma, am pli ar seus ren di-
men tos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Sr.

Pre si den te, cre io que fa re mos uma boa ne go ci a ção.

Estou con ven ci da dis so. Tal vez a me lhor ne go ci a ção
fos se ga ran tir, pro por ci o nal men te ao tem po que cada
fun ci o ná rio atu al tem, os di re i tos como es tão es ta be-
le ci dos na le gis la ção. Tra ta-se da ga ran tia pro por ci o-
nal. Tal vez essa seja a me di da mais cor re ta e jus ta,
em vez de fi car in ven tan do al ter na ti vas que be ne fi ci-
am al guns, mas não to dos.

Agra de ço a to le rân cia ao Sr. Pre si den te, por eu
ter ul tra pas sa do um pou co o tem po.

Eram es sas as pon de ra ções que eu gos ta ria de
fa zer nes ta tar de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra
Ana Jú lia Ca re pa, V. Exª dis põe de três mi nu tos para
que te nha a opor tu ni da de de usar da pa la vra.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Obri ga da, Sr. Pre si den te.

É com gran de sa tis fa ção que ve nho a esta tri bu-
na para fa zer o re gis tro do ani ver sá rio do Ban co da
Ama zô nia, que, no dia 9 de ju lho, com ple tou 61 anos.
A re vis ta Exa me des te mês, in clu si ve, co lo ca o nos so
Basa como o 25º ma i or ban co do nos so País.

Cri a do em 9 de ju lho de 1942, com o nome de
Ban co de Cré di to da Bor ra cha S.A. (BCB), ti nha a mis -
são de es ti mu lar a pro te ção e co mer ci a li za ção da bor -
ra cha na tu ral, en tão uma ma té ria-pri ma es tra té gi ca
para as for ças ali a das du ran te a 2ª Gu er ra Mun di al.

Em 30 de agos to de 1950, o BCB foi trans for ma-
do em Ban co de Cré di to da Ama zô nia (BCA), pas san-
do a fi nan ci ar to dos os agen tes da en co mia re gi o nal.
Em 28 de se tem bro de 1966, o BCA pas sa a se cha -
mar Ban co da Ama zô nia S.A. (Basa), com a mis são
de pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
como agen te fi nan ce i ro do Go ver no Fe de ral para a
re gião.

Para 2004, a po lí ti ca de cré di to do nos so ban co
está sen do com ple ta men te re de se nha da para que a
con ces são de fi nan ci a men to se tor ne mais rá pi da e
mais sim ples. E, como a pri o ri da de é a re du ção das
de si gual da des so ci a is, se rão apo i a das ex clu si va-
men te ini ci a ti vas sus ten tá ve is, que res pe i tem o meio
am bi en te e aju dem a in se rir a po pu la ção ama zô ni ca
nos be ne fí ci os do nos so cres ci men to eco nô mi co, por
in ter mé dio da am pli a ção das fon tes de re cur sos à
eco no mia so li dá ria, via mi cro cré di to.

De fato, um novo mo men to se ina u gu ra no Ban -
co da Ama zô nia. Há pou cos dias, por de ci são do Con -
se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha-
dor – Co de fat, o Basa foi cre den ci a do para ope rar
tam bém com re cur sos do FAT. O Ban co, que já pos sui
ex pe riên cia em apo io às ati vi da des eco nô mi cas de
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me nor por te, prin ci pal men te do pe que no pro du tor,
com cer te za terá a opor tu ni da de de cor ri gir dis tor-
ções que le vam à de si gual da de re gi o nal.

Sr. Pre si den te, con cluo di zen do que este re gis-
tro não é uma mera for ma li da de po lí ti ca mo vi da por
um sen ti men to ba ir ris ta de ama zô ni da e pa ra en se. É,
an tes de tudo, um re gis tro fe liz de quem vê que no vos
ven tos, de fato, es tão so pran do no rumo de uma rica,
lon gín qua e es que ci da re gião, dan do-lhe, fi nal men te,
a opor tu ni da de de ex pe ri men tar um de sen vol vi men to
como nun ca dan tes ex pe ri men ta ra, como, de for ma
fe liz, ao lem brar Chi co Men des e Wil son Pi nhe i ro, pi o-
ne i ros na bus ca da re a li za ção do so nho que es ta mos
cons tru in do, bem lem brou o atu al Pre si den te do Ban -
co da Ama zô nia, Dr. Mân cio Lima: “...um so nho para o 
qual con ver gi ram tan tos ho mens e tan tas mu lhe res,
al guns dos qua is tal vez a his tó ria nun ca lhes re gis tre
o nome, mas que es tão im pres sos nas con quis tas,
nas ino va ções po lí ti cas e ins ti tu ci o na is e nas mu dan-
ças con ce i tu a is que aos pou cos ope ram uma ver da-
de i ra re vo lu ção no aten di men to do que, para nós, sig -
ni fi ca de sen vol vi men to e cres ci men to”. Que as sim
seja!

Pa ra béns a to dos os ama zô ni das pe los 61 anos
do nos so Ban co da Ama zô nia!

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 575, 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, I, do Re gi-
men to Inter no do Se na do Fe de ral, o en ca mi nha men-
to, ao Se nhor Mi nis tro de Esta do da Sa ú de, de pe di do
de in for ma ções para es cla re cer como se en con tram
os Esta dos no que se re fe re ao cum pri men to do dis -
pos to no art. 198 da Cons ti tu i ção Fe de ral e art. 77 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
para os exer cí ci os de 2001 e 2002.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do a cres cen te ne ces si da de de re-
cur sos para o se tor de sa ú de, e a apro va ção, pelo
Con gres so Na ci o nal, da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de 2000, com o ob je ti vo de au men tar o apor te
des ses re cur sos –so bre tu do por par te dos es ta dos e
mu ni cí pi os – bus ca mos co nhe cer os da dos que se
en con tram dis po ní ve is no mo men to para ava li ar o

cum pri men to da lei por par te dos Esta dos da Fe de ra-
ção.

As ra zões ex pos tas fun da men tam o pre sen te
re que ri men to.

Sala das Ses sões,  15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Aze re do.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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, 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 278, DE 2003

Alte ra o § 3º do art. 1.331 da Lei nº
10.406, de 10 de ja ne i ro de 2002, que ins -
ti tui o Có di go Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 3º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de

10 de ja ne i ro de 2002, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 1.331 .............................................
..............................................................
§ 3º A fra ção ide al no solo e nas ou-

tras par tes co muns é pro por ci o nal à área de 
cada uni da de imo bi liá ria.

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

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

Jus ti fi ca ção

A dis ci pli na le gal do ra te io das des pe sas para a
con ser va ção ou di vi são da co i sa, nos con do mí ni os edi -
lí ci os, an tes da en tra da em vi gor do Có di go Ci vil de
2002, ba se a va-se nas dis po si ções da Lei nº 4.591, de
16 de de zem bro de 1964, que “dis põe so bre o con do mí-
nio em edi fi ca ções e as in cor po ra ções imo bi liá ri as”, co -
nhe ci da como “Lei do Con do mí nio e Incor po ra ções”.

Nos ter mos do § 2º do art. 1º do re fe ri do di plo ma
le gal, a cada uni da de imo bi liá ria ca bia, como par te in -
se pa rá vel, uma fra ção ide al do ter re no e co i sas co-
muns, ex pres sa sob for ma de ci mal ou or di ná ria. Não
ha via, com efe i to, um cri té rio le gal para a for ma do
seu cál cu lo. A pro pó si to, Caio Má rio da Sil va Pe re i ra
(in Con do mí nio e Incor po ra ções, 10ª edi ção, Edi to ra
Fo ren se, Rio de Ja ne i ro, 2002), es cla re ce que “vá ri os
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cri té ri os po de rão ser uti li za dos, re du tí ve is, con tu do, a
dois: o da área e o do va lor”.

O cri té rio ori gi nal men te ado ta do no Bra sil até
1964 era o do va lor da pro pri e da de. No en tan to, com a 
edi ção da Lei dos Con do mí ni os em Edi fi ca ções ado -
tou-se, en tre nós, um cri té rio em pí ri co, uma vez que o
alu di do § 2º do art. 1º da re fe ri da lei não con sa grou
uma fór mu la uni for me men te ace i ta.

Na prá ti ca, o art. 32 da Lei do Con do mí nio e
Incor po ra ções não de i xou mar gem a con tro vér si as,
pois con di ci o nou a ne go ci a ção das uni da des au tô no-
mas, pelo in cor po ra dor, so men te após o ar qui va men-
to, no car tó rio com pe ten te de Re gis tro de Imó ve is, da
“dis cri mi na ção das fra ções ide a is de ter re no com as
uni da des au tô no mas que a elas cor res pon de rão”.

Como res sal tou Caio Má rio da Sil va Pe re i ra a
res pe i to da que la lei, “não se sa tis faz o le gis la dor com
atri bu ir va lor a cada uni da de au tô no ma. Quer, além
dis so, que o in cor po ra dor efe tue os cál cu los e, an tes
de ex por à ven da as uni da des, an tes de ne go ciá-las,
de po si te para ser ar qui va do em car tó rio um do cu-
men to de que cons te a re fe rên cia pre ci sa, “em fra-
ções de ci ma is ou or di ná ri as, das quo tas-ide a is cor -
res pon den tes a cada uma”.

Ocor re que, com a edi ção do novo Có di go Ci vil,
mu dou-se a dis ci pli na da ma té ria, a teor do dis pos to
no § 3º do seu art. 1.331, que pas sou a ado tar o cri té-
rio do va lor da uni da de imo bi liá ria para o cál cu lo da
fra ção ide al nos con do mí ni os edi lí ci os, ca u san do
gran de al vo ro ço no meio imo bi liá rio em ra zão das di fi-
cul da des da sua apu ra ção, pois vá ri os fa to res con cor-
rem na com po si ção do va lor.

Nes ses ter mos, inú me ras dú vi das po dem ser le -
van ta das como, por exem plo, se o va lor a ser atri bu í-
do é o ori gi ná rio – do mo men to em que se ope ra a in -
cor po ra ção -, ou se deve le var em con ta as va ri a ções
ocor ri das em mo men to pos te ri or. Ou, ain da, a si tu a-
ção re la ti va ao lo gra dou ro pú bli co, di zen do-se res pe i-
to aos apar ta men tos “de fren te” ou “de fun dos” e o an -
dar em que se si tua.

Como se vê, as con tro vér si as pa re cem ili mi ta-
das. A pro pó si to, a Asso ci a ção Bra si le i ra das Admi -
nis tra ções de Imó ve is (ABADI) e a Asso ci a ção Bra si-
le i ra de Advo ga dos do Mer ca do Imo bi liá rio (ABAMI,
de fen dem mo di fi ca ções no tex to do novo Có di go Ci -
vil, de for ma a que a ex pres são “fra ção ide al”, com to -
das as suas va ri an tes en con tra das na lei, seja cal cu-
la da não pelo va lor da uni da de imo bi liá ria, mas con si-
de ran do sem pre o per cen tu al de me tra gem de cada
uni da de.

Des sa for ma, es ta mos pro pon do nova re da ção
ao Có di go Ci vil, de ma ne i ra a mu dar a ori en ta ção da
dis ci pli na em re la ção à fi xa ção da fra ção ide al, pas -
san do a ser cal cu la da não mais em fun ção do va lor da 
uni da de imo bi liá ria, mas ten do em vis ta a sua área.

Sala das Ses sões,  15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor José Jor ge.

LEGISLACÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Insti tui o Có di go Ci vil.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

CAPÍTULO VII
Do Con do mí nio Edi lí cio

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1.331. Pode ha ver, em edi fi ca ções, par tes
que são pro pri e da de ex clu si va, e par tes que são pro -
pri e da de co mum dos con dô mi nos.

§ 1º As par tes sus ce tí ve is de uti li za ção in de pen-
den te, tais como apar ta men tos, es cri tó ri os, sa las, lo -
jas, so bre lo jas ou abri gos para ve í cu los, com as res -
pec ti vas fra ções ide a is no solo e nas ou tras par tes co -
muns, su je i tam-se a pro pri e da de ex clu si va, po den do
ser ali e na das e gra va das li vre men te por seus pro pri e-
tá ri os.

§ 2º O solo, a es tru tu ra do pré dio, o te lha do, a
rede ge ral de dis tri bu i ção de água, es go to, gás e ele -
tri ci da de, a ca le fa ção e re fri ge ra ção cen tra is, e as de -
ma is par tes co muns, in clu si ve o aces so ao lo gra dou-
ro pú bli co, são uti li za dos em co mum pe los con dô mi-
nos, não po den do ser ali e na dos se pa ra da men te, ou
di vi di dos.

§ 3º A fra ção ide al no solo e nas ou tras par tes
co muns é pro por ci o nal ao va lor da uni da de imo bi liá-
ria, o qual se cal cu la em re la ção ao con jun to da edi fi-
ca ção.

§ 4º Ne nhu ma uni da de imo bi liá ria pode ser pri -
va da do aces so ao lo gra dou ro pú bli co.

§ 5º O ter ra ço de co ber tu ra é par te co mum, sal -
vo dis po si ção con trá ria da es cri tu ra de cons ti tu i ção
do con do mí nio.

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dis põe so bre o con do mí nio em edi -
fi ca ções e as in cor po ra ções imo bi liá ri as.
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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:

CAPÍTULO II
Das Obri ga ções e Di re i tos do Incor po ra dor

Art. 32. O in cor po ra dor so men te po de rá ne go ci-
ar so bre uni da des au tô no mas após ter ar qui va do, no
car tó rio com pe ten te de Re gis tro de Imó ve is, os se-
guin tes do cu men tos:

a) tí tu lo de pro pri e da de de ter re no, ou de pro -
mes sa, ir re vo gá vel e ir re tra tá vel, de com pra e ven da
ou de ces são de di re i tos ou de per mu ta do qual cons -
te cláu su la de imis são na pos se do imó vel, não haja
es ti pu la ções im pe di ti vas de sua ali e na ção em fra ções
ide a is e in clua con sen ti men to para de mo li ção e cons -
tru ção, de vi da men te re gis tra do;

b) cer ti dões ne ga ti vas de im pos tos fe de ra is, es -
ta du a is e mu ni ci pa is, de pro tes to de tí tu los de ações
cí ve is e cri mi na is e de ônus re a is re la ti van te ao imó -
vel, aos ali e nan tes do ter re no e ao in cor po ra dor;

c) his tó ri co dos tí tu los de pro pri e da de do imó vel,
abran gen do os úl ti mos 20 anos, acom pa nha do de
cer ti dão dos res pec ti vos re gis tros;

d) pro je to de cons tru ção de vi da men te apro va do
pe las au to ri da des com pe ten tes;

e) cál cu lo das áre as das edi fi ca ções, dis cri mi-
nan do, além da glo bal, a das par tes co muns, e in di-
can do, cada tipo de uni da de a res pec ti va me tra gem
de área cons tru í da;

f) cer ti dão ne ga ti va de dé bi to para com a Pre vi-
dên cia So ci al, quan do o ti tu lar de di re i tos so bre o ter -
re no for res pon sá vel pela ar re ca da ção das res pec ti-
vas con tri bu i ções;

g) me mo ri al des cri ti vo das es pe ci fi ca ções da
obra pro je ta da, se gun do mo de lo a que se re fe re o in -
ci so IV, do art. 53, des ta lei;

h) ava li a ção do cus to glo bal da obra, atu a li za da
à data do ar qui va men to, cal cu la da de acor do com a
nor ma do in ci so III, do art. 53 com base nos cus tos
uni tá ri os re fe ri dos no art. 54, dis cri mi nan do-se, tam -
bém, o cus to de cons tru ção de cada uni da de, de vi da-
men te au ten ti ca da pelo pro fis si o nal res pon sá vel pela
obra;

i) dis cri mi na ção das fra ções ide a is de ter re no
com as uni da des au tô no mas que a elas cor res pon de-
rão;

j) mi nu ta da fu tu ra Con ven ção de con do mí nio
que re ge rá a edi fi ca ção ou o con jun to de edi fi ca ções;

l) de cla ra ção em que se de fi na a par ce la do pre -
ço de que tra ta o in ci so II, do art. 39;

m) cer ti dão do ins tru men to pú bli co de man da to,
re fe ri do no § 1º do ar ti go 31;.

n) de cla ra ção ex pres sa em que se fixe, se hou -
ver, o pra zo de ca rên cia (art. 34);

o) ates ta do de ido ne i da de fi nan ce i ra, for ne ci do
por es ta be le ci men to de cré di to que ope re no País há
mais de cin co anos.

p) de cla ra ção, acom pa nha da de plan tas elu ci-
da ti vas, so bre o nú me ro de ve í cu los que a ga ra gem
com por ta e os lo ca is des ti na dos à guar da dos mes -
mos. (Alí nea in clu í da pela Lei nº 4.864, de
29-11-1965)

§ 1º A do cu men ta ção re fe ri da nes te ar ti go, após 
o exa me do Ofi ci al de Re gis tro de Imó ve is, será ar qui-
va da em car tó rio, fa zen do-se o com pe ten te re gis tro.

§ 2º Os con tra tos de com pra e ven da, pro mes sa
de ven da, ces são ou pro mes sa de ces são de uni da-
des au tô no mas, se rão tam bém aver bá ve is à mar gem
do re gis tro de que tra ta este ar ti go. (Vide Me di da Pro -
vi só ria nº 2.221, de 4-9-2001)

§ 3º O nú me ro do re gis tro re fe ri do no § 1º, bem
como a in di ca ção do car tó rio com pe ten te, cons ta rá,
obri ga to ri a men te, dos anún ci os, im pres sos, pu bli ca-
ções, pro pos tas, con tra tos, pre li mi na res ou de fi ni ti-
vos, re fe ren tes à in cor po ra ção, sal vo dos anún ci os
“clas si fi ca dos”.

§ 4º O Re gis tro de imó ve is dará cer ti dão ou for -
ne ce rá, a quem o so li ci tar, có pia fo tos tá ti ca, he li o grá-
fi ca, ter mo fax, mi cro fil ma gem ou ou tra equi va len te,
dos do cu men tos es pe ci fi ca dos nes te ar ti go, ou au-
ten ti ca rá có pia apre sen ta da pela par te in te res sa da.

§ 5º A exis tên cia de ônus fis ca is ou re a is, sal vo
os im pe di ti vos de ali e na ção, não im pe dem o re gis tro,
que será fe i to com as de vi das res sal vas, men ci o nan-
do-se, em to dos os do cu men tos, ex tra í dos do re gis-
tro, a exis tên cia e a ex ten são dos ônus.

§ 6º Os Ofi ci a is de Re gis tro de Imó ve is te rão 15
dias para apre sen tar, por es cri to, to das as exi gên ci as
que jul ga rem ne ces sá ri as ao ar qui va men to, e, sa tis-
fe i tas as re fe ri das exi gên ci as, te rão o pra zo de 15 dias 
para for ne cer cer ti dão, re la ci o nan do a do cu men ta ção
apre sen ta da, e de vol ver, au ten ti ca das, as se gun das
vias da men ci o na da do cu men ta ção, com ex ce ção
dos do cu men tos pú bli cos. Em ca sos de di ver gên cia,
o Ofi ci al le van ta rá a dú vi da se gun do as nor mas pro -
ces su a is apli cá ve is.

§ 7º O Ofi ci al de Re gis tro de Imó ve is res pon de,
ci vil e cri mi nal men te, se efe tu ar o ar qui va men to de
do cu men ta ção con tra ve ni en te à lei ou der cer ti dão ...
VETADO ... sem o ar qui va men to de to dos os do cu-
men tos exi gi dos.
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§ 8º O Ofi ci al do Re gis tro de Imó ve is, que não
ob ser var os pra zos pre vis tos no § 6º fi ca rá su je i to a
pe na li da de im pos ta pela au to ri da de ju di ciá ria com pe-
ten te em mon tan te igual ao dos emo lu men tos de vi dos
pelo re gis tro de que tra ta este ar ti go, apli cá vel por
quin ze na ou fra ção de quin ze na de su pe ra ção de
cada um da que les pra zos. (pa rá gra fo in clu í do pela Lei 
nº 4.864. de 29-11-1965)

§ 9º Ofi ci al do Re gis tro de Imó ve is não res pon-
de pela exa ti dão dos do cu men tos que lhe fo rem apre -
sen ta dos para ar qui va men to em obe diên cia ao dis-
pos to nas alí ne as e, g, h, I, e p des te ar ti go, des de que 
as si na dos pelo pro fis si o nal res pon sá vel pela obra.
(pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 4.864. de 29-11-1965)

§ 10.  As plan tas do pro je to apro va do (alí nea d
des te ar ti go) po de rão ser apre sen ta das em có pia au -
ten ti ca da pelo pro fis si o nal res pon sá vel pela obra,
acom pa nha da de có pia da li cen ça de cons tru ção.
(pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 4.864. de 29.11.1965)

§ 11. Até 30 de ju nho de 1966 se, den tro de 15
(quin ze) dias de en tre ga ao Car tó rio do Re gis tro de
Imó ve is da do cu men ta ção com ple ta pre vis ta nes te ar ti-
go, fe i ta por car ta en vi a da pelo Ofí cio de Tí tu los e Do cu-
men tos, não ti ver o Car tó rio de Imó ve is en tre gue a cer ti-
dão de ar qui va men to e re gis tro, nem for mu la do, por es -
cri to, as exi gên ci as pre vis tas no § 6º, con si de rar-se-á de 
ple no di re i to com ple ta do o re gis tro pro vi só rio. (pa rá gra-
fo in clu í do pela Lei nº 4.864. de 29-11-1965)

§ 12. O re gis tro pro vi só rio pre vis to no pa rá gra fo
an te ri or au to ri za o in cor po ra dor a ne go ci ar as uni da-
des da in cor po ra ção, in di can do na sua pu bli ca ção o
nú me ro do Re gis tro de Tí tu los e Do cu men tos re fe ren-
te à re mes sa dos do cu men tos ao Car tó rio de Imó ve is,
sem pre ju í zo, to da via, da sua res pon sa bi li da de pe-
ran te o ad qui ren te da uni da de e da obri ga ção de sa -
tis fa zer as exi gên ci as pos te ri or men te for mu la das
pelo Car tó rio, bem como, de com ple tar o re gis tro de fi-
ni ti vo. (pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 4.864, de
29-11-1965)
....................................................................................

(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 279, DE 2003

Dis põe so bre a pres ta ção dos ser vi-
ços de cor re io ele trô ni co, por in ter mé dio
da rede mun di al de com pu ta do res –
Inter net, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os pres ta do res dos ser vi ços de cor re io

ele trô ni co, por in ter mé dio da rede mun di al de com pu-

ta do res – Inter net, de ve rão man ter um ca das tro de ta-
lha do dos ti tu la res de suas res pec ti vas con tas.

§ 1º Entre ou tras, de ve rão ser ca das tra das as
se guin tes in for ma ções:

a) Pes so as Fí si cas: nome com ple to;
en de re ço re si den ci al; nú me ro do do cu men to
de iden ti da de, data de ex pe di ção e Órgão
Expe di dor; e nú me ro do Ca das tro de Pes-
soa Fí si ca – CPF jun to à Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral;

b) Pes so as Ju rí di cas: ra zão so ci al; en -
de re ço com ple to; nú me ro do Ca das tro da
Pes soa Ju rí di ca – CNPJ jun to à Se cre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral.

§ 2º Os pres ta do res dos ser vi ços de cor re io
ele trô ni co são co-res pon sá ve is pela ve ra ci da de das
in for ma ções cons tan tes em seus ca das tros, po den-
do va ler-se de in for ma ções com par ti lha das com ou -
tras ins ti tu i ções.

Art. 2º Os pres ta do res dos ser vi ços de cor re io
ele trô ni co te rão um pra zo de no ven ta dias a par tir da
vi gên cia des ta lei, para re gu la ri zar as con tas atu al-
men te exis ten tes.

Pa rá gra fo úni co. As con tas não re gu la ri za das no 
pra zo de ter mi na do no ca put, de ve rão ser ime di a ta-
men te can ce la das.

Art. 3º É ga ran ti do o si gi lo das co mu ni ca ções re -
a li za das por in ter mé dio dos ser vi ços de cor re io ele-
trô ni co, em con for mi da de com a Cons ti tu i ção Fe de-
ral.

Art. 4º  Nos ter mos da le gis la ção em vi gor, os
pres ta do res dos ser vi ços de cor re io ele trô ni co de ve-
rão apre sen tar à au to ri da de com pe ten te, quan do re -
qui si ta do, um ex tra to das co mu ni ca ções ele trô ni cas
re a li za das por uma con ta es pe cí fi ca, por um pe río do
de tem po de ter mi na do, re tro a ti vo até 10 anos da data
da so li ci ta ção, in for man do o des ti na tá rio ou re me ten-
te das men sa gens, a data e a hora de seu en vio ou re -
ce bi men to e a iden ti fi ca ção do com pu ta dor ou ter mi-
nal que efe tu ou o aces so à con ta de cor re io ele trô ni-
co.

Art. 5º  O não-cum pri men to do dis pos to nes ta
lei, su je i ta rá o pres ta dor dos ser vi ços de cor re io ele -
trô ni co a uma mul ta não in fe ri or a R$10.000,00 (dez
mil re a is).

Art. 6º Com pe te à Agên cia Na ci o nal de Te le co-
mu ni ca ções – ANATEL fa zer cum prir o dis pos to nes ta
lei.

Art. 7º  Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

Na cul tu ra po pu lar bra si le i ra reza a má xi ma de
que quem não toma as de vi das pro vi dên ci as em tem -
po há bil aca ba por co lo car um ca de a do na por ta de
sua casa, so men te de po is que ela foi as sal ta da ou in -
va di da, en fim de po is de ter sido ví ti ma de um cri me.

O ob je ti vo do pre sen te pro je to é fun da men tal-
men te pro por uma ação de an te ci pa ção, ao  im ple-
men tar me di das sim ples para evi tar o uso das no vas
tec no lo gi as de cor re io ele trô ni co em ações cri mi no sas.

Atu al men te o avan ço das tec no lo gi as de in for-
ma ção tem pro mo vi do uma am pla po pu la ri za ção dos
ser vi ços de cor re io ele trô ni co, ou e-mail. A efi ciên cia
des ta nova for ma de co mu ni ca ção é fa bu lo sa, a pon to
de ter mos vá ri as em pre sas ofe re cen do tais ser vi ços
de gra ça. Bas ta uma pes soa aces sar a pá gi na des te
pro ve dor na Rede Mun di al de Com pu ta do res – Inter -
net, cri ar um có di go de iden ti fi ca ção e uma se nha de
uso pes so al, para ime di a ta men te ter à sua dis po si ção
uma nova e apa i xo nan te tec no lo gia de co mu ni ca ção.

Por se tra tar de uma for ma de co mu ni ca ção tão
fá cil e es pe ta cu lar, não é de se ad mi rar a in crí vel ex -
plo são no cres ci men to da Inter net, não ape nas no
Bra sil, mas em âm bi to pla ne tá rio. Por essa ra zão, te -
mos ple na con vic ção de que em bre ve, os cri mi no sos
fa rão uso do e-mail para os mais he di on dos e re pug-
nan tes fins, se já não o fa zem no pre sen te mo men to.

Com a pre sen te lei não pre ten de mos cri ar con -
tro les ab sur dos so bre a in ter net e so bre o e-mail,
mas im pe dir que a in ter net ve nha a se to mar uma
arma po de ro sa à dis po si ção da ban di da gem, como
tem acon te ci do no caso dos te le fo nes ce lu la res,
quan do so men te ago ra, de po is que a casa já foi in va-
di da, es ta mos to dos cor ren do atrás de co lo car um
ca de a do, re gu la men tan do o uso dos te le fo nes ce lu-
la res pré-pa gos.

A nova lei de ter mi na ape nas que os pro ve do res
dos ser vi ços de cor re io ele trô ni co de ve rão man ter um 
ca das tro dos ti tu la res de suas res pec ti vas con tas e
das da tas e ho ras em que tais co mu ni ca ções fo ram
efe tu a das, de for ma se me lhan te ao re gis tro das li ga-
ções te le fô ni cas in te rur ba nas.

Nos ter mos cons ti tu ci o na is (art. 50, XII) é ga ran-
ti do o si gi lo das cor res pon dên ci as, mas no caso do
uso de um e-mail para fins cri mi no sos, a au to ri da de
com pe ten te po de rá usar as in for ma ções ca das tra-
das, na for ma da le gis la ção em vi gor, em suas in ves ti-
ga ções, com o ob je ti vo de es cla re cer os au to res do
de li to.

Os pro ve do res dos ser vi ços de e-mail po de rão
con ti nu ar a ofe re cer tais ser vi ços de for ma gra tu i ta e

com a mes ma agi li da de como vem acon te cen do atu -
al men te, ape nas a pes soa in te res sa da de ve rá iden ti-
fi car-se. Para fa ci li tar esse pro ces so de ca das tra men-
to, o pro ve dor po de rá com par ti lhar da dos de ou tras
ins ti tu i ções, tais como ou tros pro ve do res ou em pre-
sas te le fô ni cas.

É um ab sur do que no vas tec no lo gi as que sur -
gem para o en gran de ci men to da hu ma ni da de aca-
bem por se tor nar ar mas po de ro sas con tra a pró pria
so ci e da de. E ain da mais ab sur do quan do ima gi na-
mos que os cri mi no sos pos sam uti li zar tais tec no lo gi-
as de for ma gra tu i ta, me di an te ser vi ços ofe re ci dos
pe las mais con ce i tu a das ins ti tu i ções e em pre sas do
país, como as gran des re des de te le co mu ni ca ção na -
ci o nal, ban cos e ou tras ins ti tu i ções al ta men te con ce i-
tu a das en tre nos so povo.

Te mos ple na cons ciên cia das li mi ta ções des te
pro je to, em fun ção da ca rac te rís ti ca da in ter net e por
seu al can ce glo bal. Sua apro va ção será de um pi o ne i-
ris mo mun di al e ser vi rá de base para ou tros pa í ses
que lu tam con tra or ga ni za ções cri mi no sas ou ter ro ris-
tas, como vem acon te cen do atu al men te com os Esta -
dos Uni dos. Acre di ta mos que o Ita ma ra ti po de rá usar
esta ini ci a ti va para uma sé rie de de ba tes e acor dos
in ter na ci o na is.

Com a apro va ção des te pro je to, o Con gres so
Na ci o nal es ta rá se an te ci pan do à ação dos ban di dos
e pro van do à so ci e da de bra si le i ra que os seus mem -
bros es tão aten tos aos pro ble mas na ci o na is. Por essa 
ra zão acre di ta mos na sua apro va ção, por par te dos
dig nos mem bros des te Par la men to.

Sala das Ses sões,  15 de ju lho de 2003. – Del cí-
dio Ama ral.

(Às Co mis sões de Edu ca ção e de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ca ben do
à úl ti ma a de ci são ter mi na ti va)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.613, de 3 de mar ço
de 1998 (Lei de La va gem de Di nhe i ro).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ar ti go 1º, da Lei nº 9.613, de 3 de mar -

ço de 1998, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te in -
ci so:

“Art. 1º. ..................................................
IX – de trá fi co in ter na ci o nal de mu lhe-

res e cri an ças.”

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

No 12º Pe río do de Ses sões da Co mis são das
Na ções Uni das de Pre ven ção ao Cri me e Jus ti ça Pe -
nal, ocor ri do em Vi e na, de 13 a 22 de maio des te ano,
o prin ci pal tema abor da do foi o cri me de trá fi co in ter-
na ci o nal de mu lhe res e cri an ças, que atu al men te
ocu pa o ter ce i ro lu gar no ran king dos de li tos que mais 
ob têm lu cros.

Embo ra es ses lu cros se jam, ma ni fes ta men te,
ilí ci tos, eles não fi gu ram na Lei de La va gem de Di nhe-
i ro. Tal in con gruên cia traz uma gra ve im pli ca ção: não
há que se fa lar em cri me de la va gem de di nhe i ro,
quan do este ad vir do trá fi co in ter na ci o nal de mu lhe-
res e cri an ças. Assim, se são in tro du zi dos pro ven tos
ob ti dos pela prá ti ca do re fe ri do ilí ci to no sis te ma fi-
nan ce i ro, para ocul tar ou dis si mu lar a ori gem, quem o
fi zer não es ta rá pra ti can do cri me al gum.

Se a efe ti va apli ca ção da Lei nº 9.613 é um apa -
re lho efi caz na luta con tra o cri me or ga ni za do, não há
mo ti vos para que a fi gu ra do trá fi co in ter na ci o nal de
mu lhe res e cri an ças, cri me de su ma no e cru el, de i xe
de fi gu rar no rol dos cri mes ali pre vis tos.

Por esse mo ti vo é que con ta mos com o apo io
dos no bres pa res, na apro va ção des se pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Lú cia Vâ nia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dis põe so bre os cri mes de “la va-
gem” ou ocul ta ção de bens, di re i tos e va -
lo res; a pre ven ção da uti li za ção do sis te-
ma fi nan ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos
nes ta Lei; cria o Con se lho de Con tro le de 
Ati vi da des Fi nan ce i ras – COAF, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te Lei:

CAPÍTULO I
Dos Cri mes de “La va gem” ou Ocul ta ção

de Bens, Di re i tos e Va lo res

Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori gem,
lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro pri e da-
de de bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou 
in di re ta men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-
tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo e seu fi nan ci a men to; (Re da-
ção dada pela Lei nº 10.701, de 9-7-2003)

III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni-
ções ou ma te ri al des ti na do à sua pro du ção;

IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a

exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta-
men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre -
ço para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa;
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a ad mi nis-

tra ção pú bli ca es tran ge i ra (arts. 337-B, 337-C e
337-D do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal). (Inci so in clu í do pela Lei nº
10.467, de 11-6-2002)

Pena: re clu são de três a dez anos e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem, para ocul tar

ou dis si mu lar a uti li za ção de bens, di re i tos ou va lo res
pro ve ni en tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes
re fe ri dos nes te ar ti go:

I – os con ver te em ati vos lí ci tos;
II – os ad qui re, re ce be, tro ca, ne go cia, dá ou re -

ce be em ga ran tia, guar da, tem em de pó si to, mo vi-
men ta ou trans fe re;

III – im por ta ou ex por ta bens com va lo res não
cor res pon den tes aos ver da de i ros.

§ 2º Incor re, ain da, na mes ma pena quem:
I – uti li za, na ati vi da de eco nô mi ca ou fi nan ce i ra,

bens, di re i tos ou va lo res que sabe se rem pro ve ni en-
tes de qual quer dos cri mes an te ce den tes re fe ri dos
nes te ar ti go;

II – par ti ci pa de gru po, as so ci a ção ou es cri tó rio
ten do co nhe ci men to de que sua ati vi da de prin ci pal ou 
se cun dá ria é di ri gi da à prá ti ca de cri mes pre vis tos
nes ta Lei.

§ 3º A ten ta ti va é pu ni da nos ter mos do pa rá gra-
fo úni co do art. 14 do Có di go Pe nal.

§ 4º A pena será au men ta da de um a dois ter -
ços, nos ca sos pre vis tos nos in ci sos I a VI do ca put
des te ar ti go, se o cri me for co me ti do de for ma ha bi tu-
al ou por in ter mé dio de or ga ni za ção cri mi no sa.

§ 5º A pena será re du zi da de um a dois ter ços e
co me ça rá a ser cum pri da em re gi me aber to, po den do
o juiz de i xar de apli cá-la ou subs ti tuí-la por pena res -
tri ti va de di re i tos, se o au tor, co-au tor ou par tí ci pe co -
la bo rar es pon ta ne a men te com as au to ri da des, pres -
tan do es cla re ci men tos que con du zam à apu ra ção
das in fra ções pe na is e de sua au to ria ou à lo ca li za ção
dos bens, di re i tos ou va lo res ob je to do cri me.
....................................................................................

(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 RESOLUÇÃO Nº 31, DE 2003

Alte ra a Re so lu ção nº 2, de 25 de ja -
ne i ro de 1999, que au to ri za o Esta do do
Ce a rá a con tra tar ope ra ção de cré di to
con subs tan ci a da no Con tra to de Aber tu-
ra de Cré di to e de Com pra e Ven da de
ações ce le bra do com a União, com a in-
ter ve niên cia do Ban co do Esta do do Ce a-
rá S.A. BEC, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
– CEF e do Ban co Cen tral do Bra sil –
BACEN, em 12 de no vem bro de 1998, no
va lor de R$954.224.000,00 (no ve cen tos e
cin qüen ta e qua tro mi lhões, du zen tos e
vin te e qua tro mil re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Inclua-se uma alí nea f no in ci so III do ar ti-

go 2º da Re so lu ção nº 2 de 25 de ja ne i ro de 1999, do
Se na do Fe de ral, com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
III – .......................................................
..............................................................
f) Exclu em-se da des ti na ção de que

tra ta a alí nea d des te in ci so, os se guin tes
re cur sos:

1 – até o va lor de R$94.000.000,00
(no ven ta e qua tro mi lhões de re a is), pro ve-
ni en tes da li be ra ção, a cri té rio da União e
após ma ni fes ta ção fa vo rá vel do Ban co do
Esta do do Ce a rá S.A – BEC, dos tí tu los da
dí vi da pú bli ca fe de ral, ca u ci o na dos pelo
Esta do do Ce a rá, em ga ran tia do sal do de-
ve dor do “Con tra to de Equa li za ção de
Encar gos Fi nan ce i ros e de Alon ga men to de
Dí vi das Ori gi ná ri as do Cré di to Ru ral” de 28
de ju lho de 1996; e

2 – até o va lor de R$60.000.000,00
(ses sen ta mi lhões de re a is) a pre ços de 1º
de ju lho de 2003, re pre sen ta dos por tí tu los
pú bli cos fe de ra is de no mi na dos “CVSB” e
“CVSD”, pro ve ni en tes de cré di tos jun to ao
FCVS de ti dos pela CARTEIRA IMOBILIÁRIA 
DO BEC, ad qui ri da pelo Esta do do Ce a rá,
des de que uti li za dos pelo Esta do na aqui si-
ção de ati vos jun to à Admi nis tra ção Pú bli ca
Fe de ral, di re ta e in di re ta.”(NR)

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

O Se na do Fe de ral, atra vés de sua Re so lu ção nº 
2, de 25 de ja ne i ro de 1999, au to ri zou o Esta do do
Ce a rá a con tra tar ope ra ção de cré di to com a União
para pro mo ver o sa ne a men to fi nan ce i ro do Ban co do
Esta do do Ce a rá – BEC para, em eta pa se guin te à fe -
de ra li za ção, pro mo ver sua pri va ti za ção ou ex tin ção.

Como par te do pro ces so de sa ne a men to fi nan-
ce i ro do BEC, o Esta do do Ce a rá ad qui riu da ci ta da
ins ti tu i ção fi nan ce i ra os se guin tes ati vos, en tre ou-
tros:

a) tí tu los pú bli cos fe de ra is para for mar
fun dos com os qua is o Esta do do Ce a rá ad -
qui ri ria do BEC as ope ra ções de cré di to ru -
ral que vi es sem a se tor nar ina dim plen tes,
con si de ra das, para esse fim, ape nas aque-
las ope ra ções de cré di to ru ral que o re fe ri do
ban co ha via ce di do para a União e pe las
qua is res pon dia na qua li da de de co o bri ga-
do;

b) cré di tos que o BEC de ti nha jun to ao 
Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la-
ri a is (FCVS), os qua is ti nham de ser sub me-
ti dos à apre ci a ção da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral para de ter mi na ção de seu exa to va lor,
à luz da le gis la ção vi gen te.

Atu al men te, os tí tu los pú bli cos fe de ra is re fe ri-
dos na alí nea a aci ma já su pe ram, em cer ca de
R$100.000.000,00 (cem mi lhões de re a is) as ne ces-
si da des para as qua is fo ram ad qui ri dos. Des sa for -
ma, par te des tes pa péis po de ri am ser des vin cu la-
dos de sua fun ção ga ran ti do ra, sem qual quer pre ju í-
zo para o pro ces so de pri va ti za ção do BEC, dan-
do-lhes ou tra des ti na ção con for me os in te res ses do
Esta do do Ce a rá.

Em face da pre ten são do Esta do do Ce a rá em
uti li zar os re cur sos ob ti dos com os ati vos ad qui ri dos
do BEC para re a li za ção de in ves ti men tos (no caso
dos tí tu los pú bli cos fe de ra is, ape nas a par te ex ce den-
te às ne ces si da des para as qua is fo ram ad qui ri dos), a 
Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN sub me teu o
as sun to à con si de ra ção da Pro cu ra do ria Ge ral da Fa -
zen da Na ci o nal – PGFN, a qual se ma ni fes tou pela vi -
a bi li da de de aten di men to da pre ten são do Esta do,
sob as con di ções in di ca das em seu Pa re cer
PGFN/CAF/Nº 1.033/2003, de 23-6-03.

Por ou tro lado, os cré di tos de ti dos jun to ao FCVS
já fo ram qua se to dos apre ci a dos pela Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral e o seu va lor se apro xi ma de R$160.000.000,00 
(cen to e ses sen ta mi lhões de re a is).
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A ho mo lo ga ção des tes pela CEF con fe re aos
mes mos as ca rac te rís ti cas de cer te za e li qui dez, tor -
nan do-os ap tos à ne go ci a ção. Nes tas con di ções, a
Rede Fer ro viá ria Fe de ral, em pro ces so de ex tin ção,
ace i ta que imó vel de sua pro pri e da de, de in te res se
para o me trô de For ta le za, seja ad qui ri do pelo Esta -
do, me di an te o pa ga men to com a ces são de par te
des ses cré di tos. A ope ra ção ora ci ta da, de um lado,
aten de às ne ces si da des do Esta do e, por ou tro, aju da
a União a con clu ir o pro ces so de ex tin ção da Rede
Fer ro viá ria Fe de ral.

Ao apre ci ar a ma té ria sob re fe rên cia, a PGFN
en ten deu que a pre ten são do Esta do do Ce a rá
mos tra va-se com pa tí vel com as dis po si ções da Lei
Com ple men tar nº 101, de 4-5-2000 (Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal), des ta can do-se, in clu si ve, que já
foi ad mi ti do idên ti co pro ce di men to para o Esta do do 
Rio Gran de do Nor te, con for me cons ta do Pa rá gra fo
11 do men ci o na do Pa re cer PGFN/CAF/nº
1.033/2003.

Con tu do, con si de ran do que no caso es pe cí fi-
co do Ce a rá a Re so lu ção nº 2, de 1999, do Se na do
Fe de ral es ta be le ceu, atra vés do art. 2º, in ci so II, alí -
nea d, que os re cur sos que fos sem ob ti dos a par tir
dos ati vos ad qui ri dos do BEC te ri am que se des ti-
nar à amor ti za ção da dí vi da con tra í da jun to à
União, a PGFN co lo ca, com pro pri e da de, que o ple i-
to do Ce a rá so men te pode ser aten di do me di an te
nova Re so lu ção da men ci o na da Casa Le gis la ti va,
mo di fi can do a an te ri or, no sen ti do de au to ri zar o
Esta do do Ce a rá a apli car os res pec ti vos re cur sos
em ope ra ções de in ves ti men tos.

Como se ob ser va, o ple i to do Esta do do Ce a-
rá não fere a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e nem 
im pli ca em con tra ir no vas dí vi das, em nada con fli-
tan do com a po lí ti ca de ajus te fis cal em cur so no
País. Por ou tro lado, a pró pria STN, con for me
cons ta do Pa rá gra fo 11 do Pa re cer PGFN/CAF/nº
1.033/2003, de mons trou que a pro pos ta do Esta do
se mos tra va in clu si ve fi nan ce i ra men te atra ti va
para a União.

Em face do ex pos to, es pe ro que o pre sen te Pro -
je to de Re so lu ção seja aco lhi do pe los ilus tres mem -
bros des ta Casa do Con gres so Na ci o nal, per mi tin do
que o Esta do do Ce a rá pos sa uti li zar re cur sos ge ra-
dos a par tir dos ati vos ad qui ri dos do BEC em ope ra-
ções de in ves ti men tos, ob ser va das as de ter mi na ções
da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Tas so Je re is sa ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, nos ter -
mos do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no, pro mul-
go a se guin te

RESOLUÇÃ Nº 2, DE 1999

Au to ri za o Esta do do Ce a rá a con-
tra tar ope ra ção de cré di to, con subs tan ci-
a da no Con tra to de Aber tu ra de Cré di to e 
de Com pra e Ven da de Ações ce le bra do
com a União, com a in ter ve niên cia do
Ban co do Esta do do Ce a rá S.A. – BEC,
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral – CEF e do
Ban co Cen tral do Bra sil – Ba cen, em 12
de no vem bro de 1998, no va lor de R$
954.224.000,00 (no ve cen tos e cin qüen ta e 
qua tro mi lhões, du zen tos e vin te e qua tro
mil re a is).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Ce a rá au to ri za do a con tra-

tar ope ra ção de cré di to, con subs tan ci a da no Con tra to
de Aber tu ra de Cré di to e de Com pra e Ven da de
Ações, ce le bra do com a União, com a in ter ve niên cia
do Ban co do Esta do do Ce a rá S.A. – BEC, da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral – CEF e do Ban co Cen tral do Bra -
sil – Ba cen, em 12 de no vem bro de 1998, no va lor de
até R$ 954.224.000,00 (no ve cen tos e cin qüen ta e
qua tro mi lhões, du zen tos e vin te e qua tro mil re a is).

Pa rá gra fo úni co. A ope ra ção de cré di to au to ri za-
da nes te ar ti go se apo ia na Me di da Pro vi só ria nº
1.702-30, de 27 de ou tu bro de 1998, e na Lei nº
9.496, de 11 de se tem bro de 1997, e seus re cur sos
des ti nam-se ao sa ne a men to fi nan ce i ro do BEC, vi-
san do à trans fe rên cia de seu con tro le aci o ná rio para
a União e sua pos te ri or pri va ti za ção.

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 do cré di to a ser li be ra do pela União: até
R$ 954.224.000,00 (no ve cen tos e cin qüen ta e qua tro
mi lhões, du zen tos e vin te e qua tro mil re a is), a pre ços
de 30 de ju nho de 1998, que se rão uti li za dos ex clu si-
va e obri ga to ri a men te da se guin te for ma:

a) até R$144.034.000,00 (cen to e qua ren ta e
qua tro mi lhões e trin ta e qua tro mil re a is), des ti na dos
à ca pi ta li za ção do BEC, para re com po si ção do seu
pa tri mô nio lí qui do;

b) até R$175.000.000,00 (cen to e se ten ta e cin -
co mi lhões de re a is), des ti na dos à cons ti tu i ção de
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fun dos para as con tin gên ci as fis ca is, tra ba lhis tas, cí -
ve is, atu a ri a is e ou tras su per ve niên ci as pas si vas;

c) até R$635.190.000,00 (se is cen tos e trin ta e
cin co mi lhões, cen to e no ven ta mil re a is), para a aqui -
si ção de ati vos do BEC pelo Esta do;

II – for ma de li be ra ção dos re cur sos: as li be ra-
ções dos re cur sos se rão re a li za das pela Se cre ta ria
do Te sou ro Na ci o nal – STN, em con so nân cia com o
art. 10 da Me di da Pro vi só ria nº 1.702-30, de 1998, da
se guin te for ma:

a)  di re ta men te ao BEC, com re la ção ao mon-
tan te des ti na do à ca pi ta li za ção da Insti tu i ção, para re -
com po si ção pa tri mo ni al;

b) di re ta men te à CEF, com re la ção a cons ti tu i-
ção dos fun dos; e

c) di re ta men te ao Esta do, com re la ção ao mon -
tan te des ti na do à com pra de ati vos do BEC;

III – for ma de pa ga men to:

a) as par ce las dos re cur sos li be ra dos se rão in -
cor po ra das à par ce la (P) de fi ni da na Cláu su la Qu ar ta
do Con tra to de Re fi nan ci a men to, nas da tas em que
ocor re rem as li be ra ções, re gen do-se pe las con di ções
da que le Instru men to, ex ce to no que con cer ne ao pra -
zo de fi nan ci a men to, que, nes ta ope ra ção, será de
tre zen tos e ses sen ta me ses;

b) do sal do de ve dor do Con tra to de Re fi nan ci a-
men to será de du zi do o pre ço ini ci al das ações, de fi ni-
dos com base no pa tri mô nio lí qui do apu ra do após as
li be ra ções dos cré di tos e efe tu a dos os ajus tes no
BEC;

c) a di fe ren ça en tre o pre ço fi nal ob ti do na ven da
e o pre ço ini ci al das ações do BEC será de du zi da ou
adi ci o na da à par ce la (P) des cri ta na Cláu su la Qu ar ta
do Con tra to de Re fi nan ci a men to;

d) os re cur sos ge ra dos pe los ati vos do BEC ad -
qui ri dos pelo Esta do, in clu in do os pro ve ni en tes de
sua ali e na ção, se rão obri ga to ri a men te des ti na dos à
amor ti za ção do sal do de ve dor do Con tra to de Re fi-
nan ci a men to;

e) o Esta do po de rá uti li zar cré di tos se cu ri ti za-
dos que te nham sido ob je to da no va ção a que se re fe-
re a Me di da Pro vi só ria nº 1.696-27, de 27 de ou tu bro
de 1998, no aba ti men to do es to que da dí vi da des ta
ope ra ção.

Pa rá gra fo úni co. Os va lo res des cri tos no in ci so I
se rão atu a li za dos pela va ri a ção da taxa Se lic, di vul-
ga da pelo Ba cen, de 1º de ju lho de 1998 até a data
das li be ra ções pre vis tas na Cláu su la Se gun da do
Con tra to.

Art. 3º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 25 de ja ne i ro de 1999. – Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te.
....................................................................................

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.

O Presidente da República 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:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Com ple men tar es ta 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, com am pa ro no Ca pí tu lo II do
Tí tu lo VI da Cons ti tu i ção.

Art. 74. Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor
na data da sua pu bli ca ção.

Art. 75. Re vo ga-se a Lei Com ple men tar nº 96,
de 31 de maio de 1999.

Bra sí lia, 4 de maio de 2000; 179º da Inde pen dên-
cia e 112º da Re pú bli ca. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pe dro Ma lan – Mar tus Ta va res.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e te rão a tra mi ta ção en cer-
ra da a par tir de 1º de agos to pró xi mo.

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 576, DE 2003

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 218 do Re gi-
men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to do Fran -
cis co Ro dri gues da Ro cha (Tico de Ada u to)

a) bin ser ção em ata de um voto de
pro fun do pe sar;

b) apre sen ta ção de con do lên ci as à fa -
mí lia e ao Mu ni cí pio de Cam po Re don do
(RN)

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Fer-
nan do Be zer ra – José Agri pi no.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar
a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra o no bre Se na dor Fer nan do Be zer ra para en ca-
mi nhar a vo ta ção.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pre fe i-
to da ci da de de Cam po Re don do, na re gião do Tra i ri,
onde nas ci, Fran cis co Ro dri gues da Ro cha, Tico de
Ada u to, veio a fa le cer de for ma bru tal em aci den te no
sá ba do que pas sou.

To mei, en tão, a ini ci a ti va de en ca mi nhar a esta
Casa re que ri men to so li ci tan do a in ser ção em ata de
voto de pe sar e apre sen ta ção de con do lên ci as pelo
fa le ci men to des se gran de lí der, que não era do meu
Par ti do, e sim do PFL, mas um ho mem de re co nhe ci-
da li de ran ça, que lu tou pelo de sen vol vi men to da sua
ci da de, a ci da de de Cam po Re don do, e da re gião do
Tra i ri.

É nes se sen ti do, por tan to, que en ca mi nho re-
que ri men to à Mesa para que esta Casa faça che gar à
fa mí lia e aos mu ní ci pes que eram por ele li de ra dos o
nos so voto de pe sar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape nas para 
me as so ci ar por in te i ro à ma ni fes ta ção fe i ta pelo Se -
na dor Fer nan do Be zer ra em mu i to boa hora.

O Pre fe i to Tico de Ada u to era um cor re li gi o ná-
rio da me lhor qua li da de. Fui ao seu se pul ta men to, e
guar do dele mu i to boas re cor da ções e, mais do que
isso, um sen ti men to de ami za de e de mu i ta sa u da-
de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá o sen ti men to de V.Exª, mas pede que subs-
cre va o re que ri men to de pe sar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men tos de in for ma ções 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 577, DE 2003

De acor do com o art. 216 do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o que dis põe o art. 50, § 2º, da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, e con si de ran do a com pe tên cia fis ca-
li za do ra do Con gres so Na ci o nal, re que i ro que a Mesa 
so li ci te, por es cri to, a Exce len tís si ma Se nho ra Mi nis-
tra das Mi nas e Ener gia, in for ma ções da Pe tró leo Bra -
si le i ro S.A. – PETROBRAS, ati nen tes aos ní ve is de
es co la ri da de e for ma ção téc ni ca dos téc ni cos, in clu-
in do os de ten to res de car gos de che fia, con tra ta dos
pela em pre sa na atu al ges tão da em pre sa.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, no ar ti go 49, item X, atri bui
ao Con gres so Na ci o nal a fun ção fis ca li za do ra e de con -
tro le dos atos do Po der Exe cu ti vo, in clu si ve os da ad mi-
nis tra ção in di re ta. Os es cla re ci men tos ora for mu la dos
des ti nam-se a ser vir de sub sí di os para que as ati vi da des
da em pre sa pos sam ser ade qua da men te ava li a das.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio Neto, Lí der do PSDB.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 578, DE 2003
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos § 2º do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de-

ral, e do art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe -
de ral, con si de ran do que obras de re le van te im por tân-
cia para o Esta do de San ta Ca ta ri na es tão na imi nên-
cia de se rem pa ra li sa das, re que i ro in for ma ções ao
Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, Sr.
Gu i do Man te ga, so bre:

Qu an to à atu al si tu a ção da cons tru ção dos ae ro-
por tos de Cu ri ti ba nos, Ja gua ru na e Cor re ia Pin to, atra -
vés de acom pa nha men to da exe cu ção or ça men tá ria,
ve ri fi ca mos que em 2002 par te dos re cur sos fo ram li -
be ra dos para iní cio das obras, pela ges tão pas sa da.

Em 2003, es tão pre vis tos no Orça men to Ge ral da
União na mo da li da de de apli ca ção 30, para cons tru ção
de ae ro por tos da or dem de R$21.195.935,00 (vin te e
um mi lhão e cen to e no ven ta e cin co mil e no ve cen tos e
trin ta e cin co re a is) e para re for ma e am pli a ção tam bém
na mo da li da de de apli ca ção 30, R$1.331.112,00 (um
mi lhão, tre zen tos e trin ta e um mil e cen to e doze re a is).

Até o mo men to ne nhum re pas se foi ve ri fi ca do.
• Sen do uma obra clas si fi ca da como em an da-

men to, que mo ti vos le va ram à pa ra li sa ção
das obras;

• Pra zo pre vis to para a li be ra ção dos re cur sos.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se-
na dor Le o nel Pa van – PSDB/SC.
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 REQUERIMENTO Nº 579, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, seja en ca mi nha da a se guin te so li ci ta-
ção de in for ma ções à Mi nis tra Dil ma Vana Rous seff,
ti tu lar do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia:

1) Qual o cro no gra ma para en tra da em 
fun ci o na men to das usi nas ge ra do ras de
ener gia e das li nhas de trans mis são em
cons tru ção.

2) Qu a is os ris cos de cada obra e a
pos si bi li da de e o grau de afe ta ção do cro no-
gra ma res pec ti vo.

3) Qu a is as pers pec ti vas de evo lu ção
da car ga (con su mo MWH e MH) e qua is os
cri té ri os ado ta dos na sua afe ri ção.

Jus ti fi ca ção

O re que ri men to de in for ma ções ora apre sen ta-
do in se re-se no âm bi to da com pe tên cia fis ca li za do ra
do Con gres so Na ci o nal.

O Bra sil já foi sur pre en di do com um ra ci o na-
men to de ener gia em face de uma si tu a ção de es cas-
sez des co nhe ci da pela gran de ma i o ria da so ci e da de
ci vil. To dos nós sa be mos as con se qüên ci as ne fas tas
de tal fato, que tem como efe i to ime di a to a pa ra li sa-
ção do cres ci men to do País.

Assim sen do, e ten do em vis ta pre o cu pa ções
ma ni fes ta das por se to res li ga dos à pro du ção de ener -
gia elé tri ca, en ca re ce mos o en vio das in for ma ções
so li ci ta das para o de vi do acom pa nha men to da si tu a-
ção e pers pec ti vas de evo lu ção da pro du ção e do
con su mo de ener gia.

Sala das Ses sões, 15 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re que-
ri men tos que aca bam de ser 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 (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que se en cer rou on tem
o pra zo, com apre sen ta ção de re cur so 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 172, de 2003, de au to ria do Se na dor Edu -
ar do Aze re do, que al te ra a Lei nº 9.504, de 30 de se -
tem bro de 1997 e a Lei nº 10.408, de 10 de ja ne i ro de
2002, para im plan tar o re gis tro di gi tal do voto.

A Pre si dên cia co mu ni ca que fo ram en ca mi nha-
dos ex pe di en tes de qua tro Srs. Se na do res, in for man-
do que suas as si na tu ras apos tas ao re cur so são de
apo i a men to. Em con se qüên cia, o men ci o na do re cur-
so não sa tis faz o re qui si to cons ti tu ci o nal de nú me ro
mí ni mo de as si na tu ras, ra zão por que de i xa de ser
lido.

Ten do sido apro va do 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, o pro je-
to vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu O Ofí cio nº
1.430, de 2003, do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu-
ta dos, en vi an do au tó gra fos em subs ti tu i ção aos an te-
ri or men te en ca mi nha dos.

O ex pe di en te, ane xa do ao pro ces sa do do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2003, vai às Co mis sões
de Assun tos Eco nô mi cos e de Assun tos So ci a is.

É o se guin te o ofí cio re ce bi do

SGM -P 1.430

Bra sí lia,14 de ju lho de 2003

A Sua Exce lên cia o Se nhor
Se na dor Jose Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que foi ve ri fi ca do

erro ma ni fes to no tex to dos au tó gra fos re fe ren tes ao
Pro je to de Lei nº 1.233, de 2003, da Câ ma ra dos De -
pu ta dos, 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 para uti li za ção no trans por te au tô no mo
de pas sa ge i ros, bem como para pes so as por ta do ras
de de fi ciên cia fí si ca, e dá ou tras pro vi dên ci as”, en ca-
mi nha do à con si de ra ção des sa Casa em 10 de ju lho
de 2003, por meio do Ofí cio SGM–P 1.421.

Onde se lê:

“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 para 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 O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de

fe ve re i ro de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690,
de 16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
..............................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au-

to mó ve is equi pa dos com mo tor de ci lin dra-
da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, 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 ou sis te ma
re ver sí vel de com bus tão não se apli ca aos
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por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci-
so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 2º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das com dis po si ti-

vo de pro pul são elé tri co ou ele trô ni co ou
ma nu al.

Art. 3º As au to ri za ções para aqui si ção de ve í-
cu los com isen ção de tri bu tos, con ce di das an te ri or-
men te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de ju nho
de 2003, são con va li da das até o tér mi no do pra zo
para sua uti li za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za-
ções.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Fica der ro ga da a re da ção dada pela Lei
nº 10.690, de 16 de ju nho de 2003, ao § 6º do art. 1º
da Lei no 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.”

Leia-se:

“Alte ra a 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 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 Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A emen ta da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-

re i ro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

 “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.” (NR)

Art. 2º O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690,
de 16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º ...................................................
..............................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -

to mó ve is equi pa dos com mo tor de ci lin dra-
da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, 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 ou sis te ma
re ver sí vel de com bus tão não se apli ca aos

por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci-
so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

Art. 3º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du-
tos Indus tri a li za dos – IPI e Impos to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das com dis po si ti-

vo de pro pul são elé tri co ou ele trô ni co ou
ma nu al.

Art. 4º As au to ri za ções para aqui si ção de ve í-
cu los com isen ção de tri bu tos, con ce di das an te ri or-
men te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de ju nho
de 2003, são con va li da das até o tér mi no do pra zo
para sua uti li za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za-
ções.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Fica der ro ga da a re da ção dada pela Lei
nº 10.690, de 16 de ju nho de 2003, ao § 6º do art. 1º
da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.”

Dan do co nhe ci men to do fato a Vos sa Exce lên-
cia, en ca mi nho au tó gra fos cor ri gi dos, em ane xo, so li-
ci tan do de ter mi nar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as a fim
de que seja fe i ta a de vi da re ti fi ca ção.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var a Vos sa
Exce lên cia ma ni fes ta ções de es ti ma e apre ço. – João
Pa u lo Cu nha, Pre si den te.

(*)PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2003
(Nº 1.233/03, na Casa de ori gem)

Alte ra a 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
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” e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A emen ta da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve-

re i ro de 1995, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Dis põe so bre a Isen ção do Impos to
so bre Pro du tos Indus tri a li za dos – PI, 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.” (NR)

Art. 2º O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fe ve re i ro de 1995, acres cen ta do pela Lei nº 10.690,
de 16 de ju nho de 2003, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:
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“Art. 1º. ..................................................
..............................................................
§ 6º A exi gên cia para aqui si ção de au -

to mó ve is equi pa dos com mo tor de ci lin dra-
da não su pe ri or a dois mil cen tí me tros cú bi-
cos, 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 ou sis te ma
re ver sí vel de com bus tão não  se apli ca aos
por ta do res de de fi ciên cia de que tra ta o in ci-
so IV do ca put des te ar ti go.” (NR)

 (*)Re pu bli ca do em subs ti tu i ção ao avul so an te ri or para subs ti tu i-
ção do tex to do au tó gra fo en ca mi nha do pela Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

Art. 3º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos – IPI e Impos to de Impor ta ção:

I – os apa re lhos au di ti vos;
II – as ca de i ras de ro das com dis po si ti vo de pro -

pul são elé tri co ou ele trô ni co ou ma nu al.
Art. 4º As au to ri za ções para aqui si ção de ve í cu-

los com isen ção de tri bu tos, con ce di das an te ri or men-
te à vi gên cia da Lei nº 10.690, de 16 de ju nho de
2003, são con va li da das até o tér mi no do pra zo para
sua uti li za ção, pre vis to nas re fe ri das au to ri za ções.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 6º Fica der ro ga da a re da ção dada pela Lei 
nº 10.690, de 16 de ju nho de 2003, ao § 6º do art. 1º 
da Lei nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ex pe di en te que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 24/Lid.Mi no ria/03

Bra sí lia, 24 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido cri a da a Co mis são Par la men tar Mis -

ta Espe ci al “Des ti na da a fis ca li zar, em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, a pos se, o por te e a co mer ci a li za ção de ar -
mas e mu ni ções”, in di co o Se na dor Edi son Lo bão,
como mem bro ti tu lar em subs ti tu i ção à Se na do ra Ro -
se a na Sar ney.

Cor di al men te, – Se na dor Efra im Mo ra is,  Lí der.

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.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do § 1º do art.
64 da Cons ti tu i ção, com bi na do com o art. 353, pa rá-

gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 41, de 2003 (nº 354/2003, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
al te ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, para res -
ta be le cer o pa ga men to, pela em pre sa, do sa lá rio ma -
ter ni da de de vi do às se gu ra das em pre ga da e tra ba-
lha do ra avul sa ges tan tes, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 733, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la to ra: Se na do ra Fá ti-
ma Cle i de.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos
ter mos dos §§ 1º e 2º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, com bi na do com o art. 375, VIII, do Re gi men to
Inter no, o pra zo para apre ci a ção da ma té ria pelo
Se na do Fe de ral es go tou-se no dia 14 do cor ren te.
Em vis ta dis so, fi cam so bres ta das to das as de ma is
de li be ra ções le gis la ti vas da Casa, com ex ce ção das
que te nham pra zo cons ti tu ci o nal de ter mi na do, até
que se ul ti me a vo ta ção da pre sen te pro po si ção.

A Pre si dên cia es cla re ce ain da que, du ran te o
pra zo úni co pre vis to no art. 122, II, “b”, com bi na do
com o art. 375, I, do Re gi men to Inter no, não fo ram
ofe re ci das emen das à pro po si ção pe ran te a Co mis-
são de Assun tos So ci a is.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, para dis cu tir.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, de se jo
ma ni fes tar o meu in te i ro apo i a men to a esta ma té ria
que é de toda me ri tó ria.

Há al gum tem po, por vol ta do ano de 1991, os
au xí li os-ma ter ni da de con ce di dos pe las em pre sas,
por ques tão de pre ca u ção e se gu ran ça, fo ram trans -
fe ri dos na sua res pon sa bi li da de ao INSS, cri an do,
evi den te men te, um com pli ca dor de or dem bu ro crá ti-
ca e ônus ao Insti tu to Na ci o nal de Se gu ri da de So ci al.

Com a mo der ni za ção de pro ce di men tos e com
a in for ma ti za ção, que trou xe ram mu i to mais se gu ran-
ça ao pro ces so, evi den te men te que a bu ro cra cia en -
vol vi da na con ces são des te be ne fí cio – o au xí lio-ma-
ter ni da de –, que é de todo me ri tó rio, de i xou de ser im -
por tan te. Este pro je to, por tan to, eli mi na em mu i to boa
hora esse trâ mi te bu ro crá ti co e traz de vol ta para as
em pre sas o di re i to e a res pon sa bi li da de de con ce der
o au xí lio-ma ter ni da de di re ta men te à be ne fi ciá ria,
sem a ne ces si da de de pas sar pelo INSS.

Pela jus te za, pela pro ce dên cia da ma té ria e
pela im por tân cia, o meu voto é fa vo rá vel. Peço aos in -
te gran tes do PFL que vo tem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são o pro je to. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
 O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de
2003, 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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PARECER Nº 775, DE 2003
Comissao Diretora

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 41, DE 2003

(Nº 354, de 2003, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 41, de 2003 (nº 354, de 
2003, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to, pela em pre-
sa, do sa lá rio ma ter ni da de de vi do às se gu ra das em-
pre ga da e tra ba lha do ra avul sa ges tan tes, pro ce den do
com pa ti bi li za ção da emen ta e ade qua ções re da ci o na-
is, em obe diên cia à Lei Com ple men tar nº 95, de 26 de
fe ve re i ro de 1998, com a re da ção dada pela Lei Com -
ple men tar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são,  15 de ju lho de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – He rá cli to
For tes – Ge ral do Mes qui ta.

ANEXO AO PARECER Nº 775 ,DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 41, de 2003 (nº 354, de 2003,
na Casa de ori gem).

Alte ra a Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, para res ta be le cer o pa ga men to,
pela em pre sa, do sa lá rio-ma ter ni da de de -
vi do à se gu ra da em pre ga da ges tan te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991,

pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 71. O sa lá rio-ma ter ni da de é de vi do
à se gu ra da da Pre vi dên cia So ci al, du ran te
120 (cen to e vin te) dias, com iní cio no pe río do
en tre 28 (vin te e oito) dias an tes do par to e a
data de ocor rên cia des te, ob ser va das as si tu-
a ções e con di ções pre vis tas na le gis la ção no
que con cer ne à pro te ção à ma ter ni da de.

Pa rá gra fo úni co. (Re vo ga do pela Lei nº 
9.528, de 10 de de zem bro de 1997)” (NR)

“Art. 71-A.............................................
Pa rá gra fo úni co. O sa lá rio-ma ter ni da de

de que tra ta este ar ti go será pago di re ta-
men te pela Pre vi dên cia So ci al.” (NR)

“Art. 72..................................................
§ 1º Cabe à em pre sa pa gar o sa lá-

rio-ma ter ni da de de vi do à res pec ti va em pre-
ga da ges tan te, efe ti van do-se a com pen sa-
ção, ob ser va do o dis pos to no art. 248 da

Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do do re co lhi-
men to das con tri ções in ci den tes so bre a fo -
lha de sa lá ri os e de ma is ren di men tos pa gos
ou cre di ta dos, a qual quer tí tu lo, à pes soa fí -
si ca que lhe pres te ser vi ço

§ 2º A em pre sa de ve rá con ser var du-
ran te 10 (dez) anos os com pro van tes dos
pa ga men tos e os ates ta dos cor res pon den-
tes para exa me pela fis ca li za ção da Pre vi-
dên cia So ci al.

§ 3º O sa lá rio-ma ter ni da de de vi do à
tra ba lha do ra avul sa será pago di re ta men te
pela Pre vi dên cia So ci al.” (NR)

“Art. 73. Asse gu ra do o va lor de um sa -
lá rio-mí ni mo, o sa lá rio-ma ter ni da de para as
de ma is se gu ra das, pago di re ta men te pela
Pre vi dên cia So ci al, con sis ti rá:

.....................................................“(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos em re la ção aos be ne-
fí ci os re que ri dos a par tir do pri me i ro dia do mês se -
guin te ao de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a 
ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção pre si den ci al.
 O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 105, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 547, de 2003 – art. 336, II, com bi na do com 
o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, 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 Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu -
das e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 483 e 726, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos: 1º pro nun ci a men to:
Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do (so bre o Pro je to),
fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE, de re da ção, que
apre sen ta; e 2º pro nun ci a men to: Re la tor ad hoc Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho (so bre as Emen das nºs 2 a
5, de Ple ná rio), pela re je i ção.
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Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das
emen das em tur no úni co.

Para dis cu tir, está ins cri to o Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, a quem con ce do a pa la vra.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo da mi nha pre sen-
ça na tri bu na é re gis trar o gran de avan ço que se está
pro mo ven do no cam po de pro du ção de se men tes. Na
ver da de, por esse pro je to, ha ve rá a des re gu la men ta-
ção do se tor, de modo que o pro du tor fi ca rá in te i ra-
men te res pon sá vel pela pro du ção de se men tes ao
lado do seu téc ni co ou da sua em pre sa, con for me o
caso.

É mu i to im por tan te que se diga que es sas se -
men tes es tão sen do pro du zi das em to dos os re can-
tos do País, in clu si ve no Nor des te, com uma gran de
di ver si da de. Cha mo aten ção para a ir ri ga ção do al go-
dão co lo ri do. A ir ri ga ção no Nor des te per mi te que
che gue mos a tais avan ços.

Faço, ain da, um ape lo no sen ti do de que pos sa-
mos per me ar es ses avan ços – e con gra tu lo-me com
eles – pen san do no re tro ces so que está ocor ren do
com a Embra pa, que, aliás, já foi ob je to de pro nun ci a-
men to de vá ri os Se na do res. A Embra pa está sem di -
nhe i ro para o cus te io mí ni mo de suas ati vi da des. Já
foi dito aqui que os seus téc ni cos es tão fa zen do uma
va qui nha – e pen sei que a Embra pa ti nha ape nas
aque las va qui nhas no cur ral, para pes qui sas, mas in -
ven ta ram ou tra, a va qui nha fi nan ce i ra – para que a
em pre sa pos sa ter di nhe i ro para o seu cus te io.

Ora, Sr. Pre si den te, não po de mos ad mi tir uma
co i sa des sas! Numa hora em que es ta mos fa lan do de
se men tes, do avan ço nes se cam po, não po de mos ad -
mi tir que te nha mos uma Embra pa re du zi da a esse
qua dro.

Daí por que faço este ape lo: lem brem-se da
Embra pa!

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estão ins -
cri tos para fa lar, após o Se na dor Edu ar do Aze re do, os 
Srs. Se na do res Osmar Dias, Alber to Sil va, Ro ber to
Sa tur ni no e Anto nio Car los Va la da res.

Se al gum ou tro Se na dor de se ja dis cu tir a ma té-
ria, a Mesa pede para re gis trar o seu pe di do, a fim de
que pos sa mos or ga ni zar os tra ba lhos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re-
do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, como já foi co lo ca do pelo
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho, essa ques tão se re-

ves te de im por tân cia pela pos si bi li da de de re gu la-
men ta ção, es pe ci al men te, da ex por ta ção. Ao des re-
gu la men tar o se tor, es ta mos re gu la men tan do a ex-
por ta ção de se men tes.

O se tor bra si le i ro de se men tes mo vi men ta algo
em tor no de US$1,2 bi lhão por ano e gera cer ca de
tre zen tos mil em pre gos di re tos e in di re tos, com uma
pro du ção anu al su pe ri or a 1,3 mi lhão de to ne la das,
si tu an do o Bra sil em lu gar de des ta que, em se gun do
lu gar no ran king mun di al em vo lu me de pro du ção de
se men tes.

Por ou tro lado, o tex to do pro je to en ca mi nha do
pelo Go ver no Fe de ral e am pla men te es tu da do pela
Câ ma ra dos De pu ta dos é ori un do de pro pos ta da
Embra pa. O Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho mos trou
que a Embra pa é uma em pre sa de ex ce lên cia que
pre ci sa das aten ções do Go ver no Fe de ral. É re co-
nhe ci do o va lor de seu qua dro de fun ci o ná ri os e, há
pou co, es te ve aqui o seu ex-Pre si den te Alber to Por-
tu gal.

Ao ana li sar mos esse pro je to, te mos de lem brar
da im por tân cia des sa des re gu la men ta ção que atri bui
ao pro du tor e ao seu téc ni co res pon sá vel a in te gral
res pon sa bi li da de pela qua li da de da se men te co mer-
ci a li za da, res ga tan do, por sua vez, para o Mi nis té rio
da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to, a com pe tên cia ex -
clu si va pelo es ta be le ci men to de nor mas, pa drões e
re qui si tos da iden ti fi ca ção que irão nor ma ti zar e re gu-
lar o se tor em ní vel na ci o nal.

Por tan to, como Re la tor des te pro je to, tra go a
mi nha pa la vra aos Pa res no sen ti do da jus ti ça da
exe cu ção des sa nor ma le gal que sim pli fi ca rá a pro -
du ção de se men tes, a sua co mer ci a li za ção e a sua
ex por ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o pro je to é im por tan te e já de ve ria ter sido 
apro va do an tes, mas en se jou um gran de de ba te da
co mu ni da de ci en tí fi ca e dos em pre sá ri os do se tor
des de 1996. O Se na do cum pre ago ra um im por tan te
pa pel apro van do esta lei. 

Sem dú vi da, como já dis se ram os meus an te-
ces so res, em es pe ci al o Se na dor Edu ar do Aze re do,
ha ve rá um avan ço. E esse avan ço se re fe re tam bém
ao for ta le ci men to do po der do Mi nis té rio da Agri cul tu-
ra para es ta be le cer nor mas e pa drões, já que não te -
mos no País ca pa ci da de de fis ca li zar esse se tor. Era
pre ci so tra zer esse po der para o Mi nis té rio da Agri cul-
tu ra e res pon sa bi li zar os pro du to res das se men tes e
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os téc ni cos quan to à sua qua li da de e o seu vi gor, por -
que quan do o agri cul tor in ves te nos in su mos para o
plan tio de uma sa fra está ti ran do do bol so um vo lu me
de di nhe i ro sig ni fi ca ti vo.

Se pu dés se mos qua li fi car hoje qual é o ma i or
pro ble ma da agri cul tu ra bra si le i ra, di ria que é o cus to
em fun ção dos pre ços dos in su mos usa dos para o
plan tio de uma sa fra. Esse, sem dú vi da al gu ma, é o
gran de pro ble ma que a agri cul tu ra bra si le i ra en fren ta
no mo men to.

Se não der mos a ga ran tia de qua li da de para o
pro du tor que com pra a se men te e in ves te um vo lu me
de re cur sos sig ni fi ca ti vo para ter uma boa la vou ra, ele 
po de rá ser le sa do e até per der par te da sua pro pri e-
da de. Se ele se me ar er ra do, es ta rá fa da do ao fra cas-
so.

Sa be mos que é mu i to im por tan te a con du ção
de uma la vou ra de for ma efi ci en te, mas o prin ci pal é o
plan tio cor re to, que co me ça pela es co lha de uma boa
se men te, com um bom vi gor, com uma boa taxa de
ger mi na ção, para se ga ran tir o su ces so da la vou ra.

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, faço um ape lo. O
Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho fez um ape lo em re la-
ção à Embra pa, for ta le ci do pelo Se na dor Edu ar do
Aze re do. Na se ma na pas sa da, o Vice-Pre si den te
José Alen car e o Mi nis tro Ro ber to Ro dri gues anun ci-
a ram uma sa fra que ul tra pas sou 120 mi lhões de to ne-
la das de grãos. É cla ro que aqui es ta mos fa lan do de
qua li da de de se men tes e, se não ti vés se mos a ga ran-
tia de uma boa se men te, não te ría mos avan ça do na
pro du ti vi da de em 107% nos úl ti mos dez anos; 107%
em pro du ti vi da de.

Pois bem, para ga ran tir mos que isso con ti nue, é
pre ci so que o Go ver no dê à Embra pa as con di ções
ne ces sá ri as para que ela con ti nue ge ran do tec no lo-
gia e en tre gan do à so ci e da de bra si le i ra uma agri cul-
tu ra mais com pe ti ti va e a mais mo der na do mun do
hoje. A Embra pa sem pre foi o prin ci pal ins tru men to de 
mo der ni za ção da nos sa agri cul tu ra e ela está ca re-
cen do da aten ção do Go ver no.

Mas tam bém que ro aqui co brar, Sr. Pre si den te,
um com pro mis so as su mi do pelo Go ver no, por oca-
sião da vo ta ção da me di da pro vi só ria que au to ri zou a
co mer ci a li za ção da sa fra de soja trans gê ni ca do Rio
Gran de do Sul. Na que la oca sião, nós que es tá va mos
vo tan do, co bra mos do Go ver no a re gu la men ta ção
dos trans gê ni cos, para que este País não fi que cul ti-
van do o atra so nes sa ques tão. E hou ve o com pro mis-
so por par te do Pre si den te da Re pú bli ca e do Lí der do 
Go ver no nes ta Casa de que, em trin ta dias, o Con-
gres so re ce be ria um pro je to de lei re gu la men tan do os 
trans gê ni cos. Co brei isso do Mi nis tro de Ciên cia e

Tec no lo gia, da Mi nis tra Ma ri na Sil va, do Mi nis tro Ro -
ber to Ro dri gues. Os trin ta dias já se pas sa ram e – é
cla ro que es ta mos no pe río do de con vo ca ção ex tra or-
di ná ria – é pre ci so que se as su ma o com pro mis so de
que, em agos to, pos sa mos es tar apre ci an do um pro -
je to que re gu la men te os trans gê ni cos em nos so País. 

Mais uma sa fra será plan ta da sem essa re gu la-
men ta ção. Se con ti nu ar mos as sim, Sr. Pre si den te, te -
re mos que vo tar no vas me di das pro vi só ri as para cor -
ri gir esse atra so, esse erro de não se re gu la men tar
uma ma té ria que já está ma du ra, cujo de ba te já ul tra-
pas sou to das as eta pas ne ces sá ri as para que che-
gás se mos a uma con clu são.

Sr. Pre si den te, este pro je to é re le van te, mas é
im por tan te que o Go ver no cum pra o com pro mis so de
en vi ar ao Se na do pro je to de lei re gu la men tan do os
trans gê ni cos, para que esta Casa pos sa apre ciá-lo e
votá-lo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Alber to Sil va.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro
usar a pa la vra para con gra tu lar-me com a Casa, que
apro va, nes te ins tan te, este pro je to a res pe i to do Sis -
te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das.

Qu e ro, tam bém, apro ve i tar a opor tu ni da de para
re lem brar que, quan do V. Exª era o Pre si den te da Re -
pú bli ca, e eu era o Go ver na dor do Pi a uí, V. Exª cri ou,
no Esta do do Pi a uí, o Cen tro Na ci o nal de Pes qui sa de 
Agri cul tu ra Irri ga da e dis po ni bi li zou to dos os ele men-
tos ne ces sá ri os para que a Embra pa de sen vol ves se,
na que la re gião, uma uni da de da que le ór gão que pro -
du zis se mu das, se men tes e fos se um cen tro de pes -
qui sa para o semi-ári do nor des ti no.

Sr. Pre si den te, aca ba mos de ter as no tí ci as, tra -
zi das pe los jor na is, de que a Embra pa, como diz o
nos so com pa nhe i ro do Rio Gran de do Nor te, Se na dor
Ga ri bal di Alves Fi lho, está vi ven do de “va qui nha”.
Será pos sí vel, Sr. Pre si den te, que o ór gão mais im-
por tan te de pes qui sa agro nô mi ca do País, que é a
Embra pa, es te ja nes sa si tu a ção, em um Go ver no que 
de se ja pro du zir para ali men tar o povo? Faço um ape -
lo, por in ter mé dio dos com pa nhe i ros des ta Casa,
para que fa ça mos uma mo ção ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, no sen ti do de que re ser ve os re cur sos ne ces-
sá ri os para que a Embra pa não só sub sis ta, mas con -
ti nue sen do o ór gão mais avan ça do de pes qui sa agro -
nô mi ca des te País.

Há cin co anos es tou me ti do den tro da Embra pa,
qua se como pes qui sa dor ad hoc, e fico sa ben do dos
avan ços tec no ló gi cos que ela co lo cou à dis po si ção
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do Bra sil. E vou lem brar aqui – mu i tos tal vez não sa i-
bam – que ela cri ou um fe i jão, Srs. Se na do res, que
so zi nho é ca paz de ali men tar um cor po hu ma no, sem
co mer mais nada, sal vo, se gun do o que me foi in for-
ma do, uma pe que na quan ti da de de pro te í na ani mal.
Ora, se po de mos plan tar, na imen si dão de ter ras que
o Bra sil tem, uma se men te como essa – prin ci pal-
men te ago ra, com o Fome Zero, sen do que o la vra dor
e o ho mem do cam po são ha bi tu a dos a co mer o fe i jão
– se gu ra men te esse fe i jão da Embra pa me re ce uma
me da lha, que já lhe foi dada nos Esta dos Uni dos, se -
gun do es tou in for ma do.

Por isso, Sr. Pre si den te, é hora de jun tar mos as
nos sas for ças, nes te Se na do, não só em fa vor do que
se dis se so bre os trans gê ni cos, so bre o que es ta mos
apro van do, mas, so bre tu do, para sal var a Embra pa,
por que é o ór gão mais im por tan te para pro du zir ri que-
zas para este País no cam po.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou tam bém com pa re-
cen do à tri bu na para res sal tar a im por tân cia des se
pro je to que es ta mos apro van do hoje, de po is de uma
tra mi ta ção lon ga e de um de ba te am plo com to dos os
se to res in te res sa dos, es pe ci al men te os se to res aca -
dê mi cos li ga dos a esse as pec to tão im por tan te da
nos sa pro du ção agrí co la. Tra ta-se da im plan ta ção do
Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das, mais um
ele men to or ga ni za ti vo im por tan te para a pros pe ri da-
de do se tor agrí co la, que visa ao au men to ain da ma i-
or da pro du ti vi da de aci ma dos êxi tos que já vem co -
lhen do, que vem co lo can do o Bra sil como uma ver da-
de i ra po tên cia agrí co la no mun do de hoje.

A lei ins ti tui uma res pon sa bi li da de ao pro du tor
de se men te sob a su per vi são, or ga ni za ção e a de fi ni-
ção de nor mas e pa drões por par te do Mi nis té rio da
Agri cul tu ra. Há uma una ni mi da de de ex pec ta ti vas no
sen ti do de que esta lei ins ti tu í da, esse Sis te ma Na ci o-
nal de Se men tes e Mu das, pro pi cie sal tos ain da mais
ele va dos na qua li da de das nos sas se men tes e, por
con se guin te, na quan ti da de e na qua li da de da nos sa
pro du ção agrí co la.

A po si ção da Ban ca da do Go ver no, Sr. Pre si-
den te, é pela apro va ção do pro je to e re je i ção das
emen das de ple ná rio, pe las ra zões já apon ta das pelo
Re la tor, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho. Aliás que ría mos
res sal tar, tam bém, a qua li da de ex ce len te do tra ba lho
do Re la tor do pro je to, Se na dor Edu ar do Aze re do, que 

efe ti va men te exa mi nou o as sun to so bre to dos os
seus as pec tos.

Então, Sr. Pre si den te, tra ta-se de um pro je to da
ma i or im por tân cia. A po si ção da Ban ca da do Go ver no
é fa vo rá vel pe las ra zões já adu zi das, com re je i ção
das emen das de ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Últi mo
ora dor ins cri to, Se na dor Anto nio Car los Va la da res,
para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de de que ma -
té ria tão im por tan te es te ja tra mi tan do nes ta Casa e
ob ten do o apo io unâ ni me de to dos os Se na do res,
para me re fe rir ao pro nun ci a men to fe i to pelo Se na dor
Ga ri bal di Alves. S. Exª as si na lou a im por tân cia da
Embra pa para a ace le ra ção da pro du ti vi da de na ci o-
nal no cam po, ten do em vis ta que esse ór gão, com
seus téc ni cos e seu co nhe ci men to, con se guiu, em
mu i tos Esta dos, prin ci pal men te no Nor des te do Bra -
sil, ele var a pro du ti vi da de e dar sua par ce la de con tri-
bu i ção ao for ta le ci men to da agri cul tu ra re gi o nal.

Apre sen to como pro va des sa as ser ti va, Sr. Pre -
si den te, o tra ba lho que vem sen do fe i to pela Embra pa
no Esta do de Ser gi pe; Esta do nor des ti no de con di-
ções cli má ti cas ad ver sas onde, vez por ou tra, so mos
atin gi dos ou por chu vas in ces san tes ou pela ca la mi-
da de das se cas. É jus ta men te nes sa re gião que pre ci-
sa mos da agri cul tu ra de sub sis tên cia, do apo io, da
sus ten ta bi li da de, por meio es tu dos, e do de sen vol vi-
men to de pro ces sos de ace le ra ção da pro du ção re gi-
o nal. Por meio do pro gra ma CNPCo, a Embra pa faz
em Ser gi pe ver da de i ro mi la gre.Com re cur sos re du zi-
dos, ela con se guiu de sen vol ver uma va ri e da de de mi -
lho com pro du ti vi da de ma i or do que o do Esta do do
Pa ra ná, um dos mais de sen vol vi dos na área agrí co la.
Está pre sen te o Se na dor Osmar Dias, que foi Se cre-
tá rio de Agri cul tu ra da que le Esta do. S. Exª co nhe ce
pro fun da men te a agri cul tu ra bra si le i ra, deu um im pul-
so ím par à agri cul tu ra da Re gião Sul e pode re co nhe-
cer que o Ser gi pe é hoje um gran de pro du tor de mi lho
nas re giões de Poço Ver de, Si mão Dias, onde o go-
ver no de V. Exª, Sr. Pre si den te, im ple men tou o pro-
gra ma São Fran cis co de aber tu ra de po ços ar te si a-
nos e tam bém o pro gra ma de cis ter nas in di vi du a is e
co le ti vas.

Por isso, Sr. Pre si den te, gos ta ria de enal te cer a
apro va ção des se pro je to pe los Srs. Se na do res e de
di zer que a nos sa pro du ção de mi lho de va ri e da des
São Fran cis co, Assum Pre to e Asa Bran ca só se tor -
nou pos sí vel gra ças à in ter ven ção tec no ló gi ca sá bia,
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pru den te, efe ti va e con cre ta da Embra pa, cujo tra ba-
lho foi de sen vol vi do pelo Enge nhe i ro Agrô no mo Hé lio
Wil son de Car va lho.

Essa ins ti tu i ção foi re lem bra da em boa hora,
com mu i ta jus ti ça, pelo Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho,
que go ver nou o Esta do do Rio Gran de do Nor te com
mu i ta efi ciên cia. S. Exª co nhe ce o nos so fe i-
jão-de-cor da, cha ma do de ma cas sar, que está sen do
mo ti vo de es tu dos pela Embra pa, para o de sen vol vi-
men to de nova pro du ti vi da de para a nos sa re gião.

Era só o que que ria di zer, Sr. Pre si den te. O PSB
apóia in te gral men te essa pro pos ta que está em pa u-
ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, há al gum
tem po, essa Casa vo tou a Lei dos Cul ti va res, que até
hoje pro duz re sul ta dos po si ti vos para a agri cul tu ra e
que por mu i to tem po ain da pro du zi rá in cre men tos de
pro du ti vi da de, pelo fato de tra zer no seu bojo ins tru-
men tos de in cen ti vo para que en ti da des ou pes so as
fí si cas ou ju rí di cas de sen vol vam es pé ci es no vas,
mais ro bus tas, mais re sis ten tes, com ma i or ca pa ci da-
de de pro du ti vi da de.

Há pou cos dias, con ver sa va com o Go ver na dor
do Mato Gros so, Bla i ro Mag gi, que me dava con ta,
como o Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, do que es ta va ocor -
ren do no Mato Gros so por con ta de uma lei que vo ta-
mos – Lei dos Cul ti va res , que dá ao pro du tor o di re i to
à pro pri e da de e es ti mu la quem pos sa ser cha ma do
de in ven tor da se men te a au fe rir ga nhos so bre o seu
tra ba lho de pes qui sa e de pro du ção.

Quem ga nhou com isso, mu i to mais do que os
pro du to res de se men tes ou de cul ti va res, foi a agri cul-
tu ra bra si le i ra. Por trás des sas ini ci a ti vas está sem pre
uma en ti da de cha ma da Embra pa, um pa tri mô nio na -
ci o nal, que está mais uma vez apo i an do a lei que teve
iní cio na Câ ma ra dos De pu ta dos, em 1998, de ini ci a ti-
va do Po der Exe cu ti vo, com o ob je ti vo que co nhe ço
bem, Sr. Pre si den te.

Sei que quan do al guém plan ta es pe ra a pro du ti-
vi da de em fun ção de re sul ta dos an te ri o res. Se com -
pra gato por le bre, com pra uma se men te que frus tra rá
todo o in ves ti men to fe i to com o pre pa ro e a fer ti li za-
ção do solo, com os de fen si vos, com a ir ri ga ção. Se a
se men te não é de boa qua li da de – e hoje não há ins -
tru men tos para res pon sa bi li zar a quem lhe ven deu a

se men te –, ele terá frus tra ção de sa fra e do in ves ti-
men to fe i to. Será que da e co i ce.

Por tan to, Sr. Pre si den te, esse pro je to de lei, de
ini ci a ti va da Embra pa, tem o mé ri to do bra do de dar ao 
pro du tor a se gu ran ça de que, ao com prar, terá quem
res pon sa bi li zar pela qua li da de do que com prou. Além 
dis so, po de rá res pon sa bi li zar o pro du tor, que não
pode ven der gato por le bre.

Se a Na ção ga nhou com a Lei de Cul ti va res, ga -
nha rá mu i to mais com o pro je to de lei que vo ta mos
nes te mo men to, para o qual da rei o meu voto fa vo rá-
vel e para o qual peço o voto “sim” dos com pa nhe i ros
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Ael ton Fre i tas.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, como agrô no mo e pe que no pro du-
tor ru ral, que ro pa ra be ni zar o Se na dor Edu ar do Aze -
re do pelo re la tó rio ao pro je to de lei que fa vo re ce rá
mu i to a des bu ro cra ti za ção para a cer ti fi ca ção de se -
men tes e mu das. Te nho cer te za de que, como está fa -
cul ta do ao pro du tor de se men tes e mu das cer ti fi-
cá-las, des de que cre den ci a do no Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, au men ta rá mu i to a sua res pon sa bi li da de para 
com os con su mi do res. Assim sen do, o cus to das se -
men tes, nas mi cror re giões, ba i xa rá e mu i to. Cabe,
como está na lei, ao Esta do ela bo rar nor mas e pro ce-
di men tos com ple men ta res re la ti vos à pro du ção de
se men tes, bem como à fis ca li za ção e co mer ci a li za-
ção in ter na.

Como agrô no mo e pe que no pro du tor, Sr. Pre si-
den te, ten tei pro du zir se men tes por mu i to tem po. Ten -
do em vis ta a bu ro cra cia da lei, ga nha vam di nhe i ro os
gran des, as em pre sas cre den ci a das que com pra vam
de pro du to res idô ne os, da que les que, como nós, en -
fren ta vam o alto cus to das se men tes. Esse pro je to – e 
o Re la tó rio do Se na dor Edu ar do Aze re do – vai fa ci li-
tar mu i to, ba i xan do o cus to e au men tan do a qua li da-
de das se men tes nas mi cror re giões.

Qu e ro res sal tar o va lor do pro je to por isen tar os
mini e pe que nos pro du to res de se men tes e mu das.
Os agri cul to res fa mi li a res, as sen ta dos e in dí ge nas fi -
cam isen tos para mul ti pli car suas se men tes e mu das
sem ins cri ção no Mi nis té rio.

Pa ra be ni zo o Sr. Edu ar do Aze re do. Con to, tam -
bém, com a apro va ção de to dos os Se na do res. Esse
pro je to de lei vai be ne fi ci ar, e mu i to, nos sos pro du to-
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res e con su mi do res de se men tes. Nos sas se men tes
se rão cer ti fi ca das e fis ca li za das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gí lio para dis cu tir.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Des cul pe-me, Sr.
Pre si den te, co me ti uma gafe ter rí vel. Ain da bem que
foi no País e não no ex te ri or.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta mos
dis cu tin do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105.

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo das emen -
das.

Se al gum dos Srs. Se na do res de se ja en ca mi-
nhar a vo ta ção que o faça nes te mo men to.

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

Apro va do.

Pas sa-se à vo ta ção da Emen da nº 1, da CAE,
de re da ção apre sen ta da como con clu são do pri me i ro
pa re cer da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

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

Apro va da.

Vo ta ção em glo bo das Emen das de nºs 2 a 5, de
ple ná rio, com pa re cer con trá rio da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.

Lem bro às Srªs e aos Srs. Se na do res e Lí de res
que as emen das têm pa re cer con trá rio, en tão, se qui -
se rem apro var o pa re cer, o voto será “não”.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT  AC) – O Blo co re -
co men da o voto “não”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Lí der
do Blo co re co men da o voto “não”.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As Srªs e
os Srs. Se na do res que a apro vam que i ram per ma ne-
cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Re je i ta da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de

2002, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 776, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2002 (nº 4.828, de
1998, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 105, de 2002 (nº
4.828, de 1998, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre o Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu das e dá
ou tras pro vi dên ci as, con so li dan do a Emen da nº 1, de
re da ção, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 15 de ju lho de
2003. – José Sar ney, Ro meu Tuma.

ANEXO AO PARECER Nº 776, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 105, de 2002 (nº 4.828, de
1998, na Casa de ori gem).

Dis põe so bre o Sis te ma Na ci o nal de 
Se men tes e Mu das e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

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

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu -
das, ins ti tu í do nos ter mos des ta lei e de seu re gu la-
men to, ob je ti va ga ran tir a iden ti da de e a qua li da de do
ma te ri al de mul ti pli ca ção e de re pro du ção ve ge tal
pro du zi do, co mer ci a li za do e uti li za do em todo o ter ri-
tó rio na ci o nal.

Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, en ten de-se por:

I – amos tra: por ção re pre sen ta ti va de um lote de 
se men tes ou de mu das, su fi ci en te men te ho mo gê nea
e cor re ta men te iden ti fi ca da, ob ti da por mé to do in di ca-
do pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te-
ci men to – MAPA;

II –  amos tra ofi ci al: amos tra re ti ra da por fis cal,
para fins de aná li se de fis ca li za ção;

III – amos tra gem: ato ou pro ces so de ob ten ção
de por ção de se men tes ou de mu das, de fi ni do no re -
gu la men to des ta lei, para cons ti tu ir amos tra re pre-
sen ta ti va de cam po ou de lote de fi ni do;
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IV – amos tra dor: pes soa fí si ca cre den ci a da pelo 
Mapa para exe cu ção de amos tra gem;

V – ar ma ze na dor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
ar ma ze na se men tes para si ou para ter ce i ros;

VI – be ne fi ci a men to: ope ra ção efe tu a da me di-
an te me i os fí si cos, quí mi cos ou me câ ni cos, com o ob -
je ti vo de se apri mo rar a qua li da de de um lote de se -
men tes;

VII – be ne fi ci a dor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
pres ta ser vi ços de be ne fi ci a men to de se men tes ou
mu das para ter ce i ros, as sis ti da por res pon sá vel téc ni-
co;

VIII – ca te go ria: uni da de de clas si fi ca ção, den tro
de uma clas se de se men te, que con si de ra a ori gem
ge né ti ca, a qua li da de e o nú me ro de ge ra ções, quan -
do for o caso;

IX – cer ti fi ca ção de se men tes ou mu das: pro-
ces so de pro du ção de se men tes ou mu das, exe cu ta-
do me di an te con tro le de qua li da de em to das as eta -
pas do seu ci clo, in clu in do o co nhe ci men to da ori gem
ge né ti ca e o con tro le de ge ra ções;

X – cer ti fi ca do de se men tes ou mu das: do cu-
men to emi ti do pelo cer ti fi ca dor, com pro van te de que
o lote de se men tes ou de mu das foi pro du zi do de
acor do com as nor mas e pa drões de cer ti fi ca ção es -
ta be le ci dos;

XI – cer ti fi ca dor: o Mapa ou pes soa ju rí di ca por
este cre den ci a da para exe cu tar a cer ti fi ca ção de se -
men tes e mu das;

XII – clas se: gru po de iden ti fi ca ção da se men te
de acor do com o pro ces so de pro du ção;

XIII – co mer ci an te: pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
exer ce o co mér cio de se men tes ou mu das;

XIV – co mér cio: o ato de anun ci ar, ex por à ven -
da, ofer tar, ven der, con sig nar, re em ba lar, im por tar ou
ex por tar se men tes ou mu das;

XV – cul ti var: a va ri e da de de qual quer gê ne ro
ou es pé cie ve ge tal su pe ri or que seja cla ra men te dis -
tin guí vel de ou tras cul ti va res co nhe ci das, por mar gem
mí ni ma de des cri to res, por sua de no mi na ção pró pria,
que seja ho mo gê nea e es tá vel quan to aos des cri to-
res atra vés de ge ra ções su ces si vas e seja de es pé cie
pas sí vel de uso pelo com ple xo agro flo res tal, des cri ta
em pu bli ca ção es pe ci a li za da dis po ní vel e aces sí vel
ao pú bli co, bem como a li nha gem com po nen te de hí -
bri dos;

XVI – cul ti var lo cal, tra di ci o nal ou cri ou la: va ri e-
da de de sen vol vi da, adap ta da ou pro du zi da por agri -

cul to res fa mi li a res, as sen ta dos da re for ma agrá ria ou
in dí ge nas, com ca rac te rís ti cas fe no tí pi cas bem de ter-
mi na das e re co nhe ci das pe las res pec ti vas co mu ni da-
des e que, a cri té rio do Mapa, con si de ra dos tam bém
os des cri to res so ci o cul tu ra is e am bi en ta is, não se ca -
rac te ri zem como subs tan ci al men te se me lhan tes às
cul ti va res co mer ci a is;

XVII – de ten tor de se men te: a pes soa fí si ca ou
ju rí di ca que es ti ver na pos se da se men te;

XVIII – fis ca li za ção: exer cí cio do po der de po lí-
cia, vi san do co i bir atos em de sa cor do com os dis po si-
ti vos des ta lei e de sua re gu la men ta ção, re a li za do por 
Fis cal Fe de ral Agro pe cuá rio do Mapa ou por fun ci o-
ná rio da ad mi nis tra ção es ta du al, mu ni ci pal ou do Dis -
tri to Fe de ral, ca pa ci ta dos para o exer cí cio da fis ca li-
za ção e ha bi li ta dos pe los res pec ti vos con se lhos de
fis ca li za ção do exer cí cio pro fis si o nal;

XIX – hí bri do: o re sul ta do de um ou mais cru za-
men tos, sob con di ções con tro la das, en tre pro ge ni to-
res de cons ti tu i ção ge né ti ca dis tin ta, es tá vel e de pu -
re za va ri e tal de fi ni da;

XX – iden ti da de: con jun to de in for ma ções ne-
ces sá ri as à iden ti fi ca ção de se men tes ou mu das, in -
clu in do a iden ti da de ge né ti ca;

XXI – iden ti da de ge né ti ca: con jun to de ca rac te-
res ge no tí pi cos e fe no tí pi cos da cul ti var que a di fe ren-
cia de ou tras;

XXII – in tro du tor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
in tro duz pela pri me i ra vez, no País, uma cul ti var de -
sen vol vi da em ou tro país;

XXIII – jar dim clo nal: con jun to de plan tas, ma tri-
zes ou bá si cas, des ti na do a for ne cer ma te ri al de mul -
ti pli ca ção de de ter mi na da cul ti var;

XXIV – la bo ra tó rio de aná li se de se men tes e
mu das: uni da de cons ti tu í da e cre den ci a da es pe ci fi ca-
men te para pro ce der a aná li ses de se men tes e ex pe-
dir o res pec ti vo bo le tim ou cer ti fi ca do de aná li se, as -
sis ti da por res pon sá vel téc ni co;

XXV – man te ne dor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca
que se res pon sa bi li za por tor nar dis po ní vel um es to-
que mí ni mo de ma te ri al de pro pa ga ção de uma cul ti-
var ins cri ta no Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res – RNC, 
con ser van do suas ca rac te rís ti cas de iden ti da de ge-
né ti ca e pu re za va ri e tal;

XXVI – muda: ma te ri al de pro pa ga ção ve ge tal
de qual quer gê ne ro, es pé cie ou cul ti var, pro ve ni en te
de re pro du ção se xu a da ou as se xu a da, que te nha fi -
na li da de es pe cí fi ca de plan tio;
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XXVII – Muda Cer ti fi ca da: muda que te nha sido
sub me ti da ao pro ces so de cer ti fi ca ção, pro ve ni en te
de plan ta bá si ca ou de plan ta ma triz;

XXVIII – ob ten tor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
ob ti ver cul ti var, nova cul ti var ou cul ti var es sen ci al-
men te de ri va da;

XXIX – Plan ta Bá si ca: plan ta ob ti da a par tir de
pro ces so de me lho ra men to, sob a res pon sa bi li da de e 
con tro le di re to de seu ob ten tor ou in tro du tor, man ti-
das as suas ca rac te rís ti cas de iden ti da de e pu re za
ge né ti cas;

XXX – Plan ta Ma triz: plan ta for ne ce do ra de ma -
te ri al de pro pa ga ção que man tém as ca rac te rís ti cas
da Plan ta Bá si ca da qual seja pro ve ni en te;

XXXI – pro du ção: o pro ces so de pro pa ga ção de
se men tes ou mu das;

XXXII – pro du tor de muda: pes soa fí si ca ou ju rí-
di ca que, as sis ti da por res pon sá vel téc ni co, pro duz
muda des ti na da à co mer ci a li za ção;

XXXIII – pro du tor de se men te: pes soa fí si ca ou
ju rí di ca que, as sis ti da por res pon sá vel téc ni co, pro-
duz se men te des ti na da à co mer ci a li za ção;

XXXIV – pro pa ga ção: a re pro du ção, por se men-
tes pro pri a men te di tas, ou a mul ti pli ca ção, por mu das
e de ma is es tru tu ras ve ge ta is, ou a con co mi tân cia
des sas ações;

XXXV – qua li da de: con jun to de atri bu tos ine ren-
tes a se men tes ou a mu das, que per mi te com pro var a
ori gem ge né ti ca e o es ta do fí si co, fi si o ló gi co e fi tos sa-
ni tá rio de las;

XXXVI – re em ba la dor: pes soa fí si ca ou ju rí di ca
que, as sis ti da por res pon sá vel téc ni co, re em ba la se -
men tes;

XXXVII – Res pon sá vel Téc ni co: en ge nhe i ro
agrô no mo ou en ge nhe i ro flo res tal, re gis tra do no res -
pec ti vo Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria, Arqui te tu-
ra e Agro no mia – CREA, a quem com pe te a res pon-
sa bi li da de téc ni ca pela pro du ção, be ne fi ci a men to, re -
em ba la gem ou aná li se de se men tes em to das as
suas fa ses, na sua res pec ti va área de ha bi li ta ção pro -
fis si o nal;

XXXVIII – se men te: ma te ri al de re pro du ção ve -
ge tal de qual quer gê ne ro, es pé cie ou cul ti var, pro ve ni-
en te de re pro du ção se xu a da ou as se xu a da, que te-
nha fi na li da de es pe cí fi ca de se me a du ra;

XXXIX – Se men te Ge né ti ca: ma te ri al de re pro-
du ção ob ti do a par tir de pro ces so de me lho ra men to
de plan tas, sob a res pon sa bi li da de e con tro le di re to

do seu ob ten tor ou in tro du tor, man ti das as suas ca-
rac te rís ti cas de iden ti da de e pu re za ge né ti cas;

XL – Se men te Bá si ca: ma te ri al ob ti do da re pro-
du ção de se men te ge né ti ca, re a li za da de for ma a ga -
ran tir sua iden ti da de ge né ti ca e sua pu re za va ri e tal;

XLI – Se men te Cer ti fi ca da de Pri me i ra Ge ra ção:
ma te ri al de re pro du ção ve ge tal re sul tan te da re pro du-
ção de Se men te Bá si ca ou de Se men te Ge né ti ca;

XLII – Se men te Cer ti fi ca da de Se gun da Ge ra-
ção: ma te ri al de re pro du ção ve ge tal re sul tan te da re -
pro du ção de Se men te Ge né ti ca, de Se men te Bá si ca
ou de Se men te Cer ti fi ca da de Pri me i ra Ge ra ção;

XLIII – se men te para uso pró prio: quan ti da de de 
ma te ri al de re pro du ção ve ge tal guar da da pelo agri-
cul tor, a cada sa fra, para se me a du ra ou plan tio ex clu-
si va men te na sa fra se guin te e em sua pro pri e da de ou 
ou tra cuja pos se de te nha, ob ser va dos, para cál cu lo
da quan ti da de, os pa râ me tros re gis tra dos para a cul ti-
var no Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res – RINC;

XLIV – Ter mo de Con for mi da de: do cu men to
emi ti do pelo Res pon sá vel Téc ni co, com o ob je ti vo de
ates tar que a se men te ou a muda foi pro du zi da de
acor do com as nor mas e pa drões es ta be le ci dos pelo
Mapa;

XLV – uti li za ção de se men tes ou mu das: uso de
ve ge ta is ou de suas par tes com o ob je ti vo de se me a-
du ra ou plan tio;

XLVI – usuá rio de se men tes ou mu das: aque le
que uti li za se men tes ou mu das com ob je ti vo de se-
me a du ra ou plan tio;

XLVII – Va lor de Cul ti vo e Uso – VCU: va lor in -
trín se co de com bi na ção das ca rac te rís ti cas agro nô-
mi cas da cul ti var com as suas pro pri e da des de uso
em ati vi da des agrí co las, in dus tri a is, co mer ci a is ou
con su mo in na tu ra .

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se, tam bém, no que
cou ber e no que não dis pu ser em con trá rio esta lei, os 
con ce i tos cons tan tes da Lei nº 9.456, de 25 de abril
de 1997.

CAPÍTULO II
Do Sistema Nacional de Sementes e Mudas

Art. 3º O Sis te ma Na ci o nal de Se men tes e Mu -
das – SNSM – com pre en de as se guin tes ati vi da des:

I – Re gis tro Na ci o nal de Se men tes e Mu das –
RENASEM;

II – Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res – RNC;
III – pro du ção de se men tes e mu das;
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IV – cer ti fi ca ção de se men tes e mu das;

V – aná li se de se men tes e mu das;

VI – co mer ci a li za ção de se men tes e mu das;

VII – fis ca li za ção da pro du ção, do be ne fi ci a-
men to, da amos tra gem, da aná li se, cer ti fi ca ção, do
ar ma ze na men to, do trans por te e da co mer ci a li za ção
de se men tes e mu das;

VIII – uti li za ção de se men tes e mu das.

Art. 4º Com pe te ao Mapa pro mo ver, co or de nar,
nor ma ti zar, su per vi si o nar, au di tar e fis ca li zar as
ações de cor ren tes des ta lei e de seu re gu la men to.

Art. 5º Com pe te aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral ela bo rar nor mas e pro ce di men tos com ple men ta-
res re la ti vos à pro du ção de se men tes e mu das, bem
como exer cer a fis ca li za ção do co mér cio es ta du al.

Pa rá gra fo úni co. A fis ca li za ção do co mér cio
es ta du al de se men tes e mu das po de rá ser exer ci da
pelo Mapa, quan do so li ci ta do pela uni da de da Fe-
de ra ção.

Art. 6º Com pe te pri va ti va men te ao Mapa a fis ca-
li za ção do co mér cio in te res ta du al e in ter na ci o nal de
se men tes e mu das.

CAPÍTULO III
Do Re gis tro Na ci o nal de Se men tes e Mu das

Art. 7º Fica ins ti tu í do, no Mapa, o Re gis tro Na ci-
o nal de Se men tes e Mu das – RENASEM.

Art. 8º As pes so as fí si cas e ju rí di cas que exer -
çam as ati vi da des de pro du ção, be ne fi ci a men to, em -
ba la gem, ar ma ze na men to, aná li se, co mér cio, im por-
ta ção e ex por ta ção de se men tes e mu das fi cam obri -
ga das à ins cri ção no Re na sem.

§ 1º O Mapa cre den ci a rá, jun to ao Re na sem,
pes so as fí si cas e ju rí di cas que aten dam aos re qui si-
tos exi gi dos no re gu la men to des ta lei, para exer cer as 
ati vi da des de:

I – Res pon sá vel Téc ni co;

II – en ti da de de cer ti fi ca ção de se men tes e mu -
das;

III – cer ti fi ca dor de se men tes ou mu das de pro -
du ção pró pria;

IV – la bo ra tó rio de aná li se de se men tes e de
mu das;

V – amos tra dor de se men tes e mu das.

§ 2º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas que im por-
tem se men tes ou mu das para uso pró prio em sua pro -
pri e da de, ou em pro pri e da des de ter ce i ros cuja pos se

de te nham, fi cam dis pen sa das da ins cri ção no Re na-
sem, obe de ci das às con di ções es ta be le ci das no re-
gu la men to des ta lei.

§ 3º Fi cam isen tos da ins cri ção no Re na sem os
agri cul to res fa mi li a res, os as sen ta dos da re for ma
agrá ria e os in dí ge nas que mul ti pli quem se men tes ou
mu das para dis tri bu i ção, tro ca ou co mer ci a li za ção en -
tre si.

Art. 9º Os ser vi ços pú bli cos de cor ren tes da
ins cri ção ou do cre den ci a men to no Re na sem se -
rão re mu ne ra dos pelo re gi me de pre ços de ser vi-
ços pú bli cos es pe cí fi cos, ca ben do ao Mapa fi xar
va lo res e for mas de ar re ca da ção para as ati vi da-
des de:

I – pro du tor de se men tes;
II – pro du tor de mu das;

III – be ne fi ci a dor de se men tes;
IV – re em ba la dor de se men tes;

V – ar ma ze na dor de se men tes;
VI – co mer ci an te de se men tes;

VII– co mer ci an te de mu das;
VIII – cer ti fi ca dor de se men tes ou de mu das;

IX – la bo ra tó rio de aná li se de se men tes ou de
mu das;

X – amos tra dor,
XI – res pon sá vel téc ni co.

Pa rá gra fo úni co. A pes soa fí si ca ou ju rí di ca que
exer cer mais de uma ati vi da de pa ga rá so men te o va -
lor re fe ren te à ma i or anu i da de e à ma i or taxa de ins -
cri ção ou de cre den ci a men to nas ati vi da des que de -
sen vol ve.

CAPÍTULO IV
Do Re gis tro Na ci o nal de Cul ti va res

Art. 10. Fica ins ti tu í do, no Mapa, o Re gis tro Na -
ci o nal de Cul ti va res – RNC, e o Ca das tro Na ci o nal de
Cul ti va res Re gis tra das – CNCR.

Pa rá gra fo úni co. O CNCR é o ca das tro dos cul -
ti va res re gis tra das no RNC e de seus man te ne do-
res.

Art. 11. A pro du ção, o be ne fi ci a men to e a co-
mer ci a li za ção de se men tes e de mu das fi cam con di-
ci o na dos à pré via ins cri ção da res pec ti va cul ti var no
RNC.

§ 1º A ins cri ção da cul ti var de ve rá ser úni ca.

§ 2º A per ma nên cia da ins cri ção de uma cul ti-
var, no RNC, fica con di ci o na da à exis tên cia de pelo
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me nos um man te ne dor, ex ce tu a das as cul ti va res cujo 
ma te ri al de pro pa ga ção de pen da ex clu si va men te de
im por ta ção.

§ 3º O Mapa po de rá ace i tar mais de um man te-
ne dor da mes ma cul ti var ins cri ta no RNC, des de que
com pro ve pos su ir con di ções téc ni cas para ga ran tir a
ma nu ten ção da cul ti var.

§ 4º O man te ne dor que, por qual quer mo ti vo,
de i xar de for ne cer ma te ri al bá si co ou de as se gu rar as 
ca rac te rís ti cas da cul ti var de cla ra das na oca sião de
sua ins cri ção no RNC terá seu nome ex clu í do do re -
gis tro da cul ti var no CNCR.

§ 5º Na hi pó te se de cul ti var pro te gi da, nos ter -
mos da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, a ins cri-
ção de ve rá ser fe i ta pelo ob ten tor ou por pro cu ra dor
le gal men te au to ri za do.

§ 6º Não é obri ga tó ria a ins cri ção no RNC de
cul ti var lo cal, tra di ci o nal ou cri ou la, uti li za da por agri -
cul to res fa mi li a res, as sen ta dos da re for ma agrá ria ou
in dí ge nas.

§ 7º O re gu la men to des ta lei es ta be le ce rá os
cri té ri os de per ma nên cia ou ex clu são de ins cri ção no
RNC, dos cul ti va res de do mí nio pú bli co.

Art. 12. A de no mi na ção da cul ti var será obri ga-
tó ria para sua iden ti fi ca ção e des ti nar-se-á a ser sua
de no mi na ção ge né ri ca, de ven do, para fins de re gis-
tro, obe de cer aos se guin tes cri té ri os:

I – ser úni ca, não po den do ser ex pres sa ape nas
na for ma nu mé ri ca;

II – ser di fe ren te de de no mi na ção de cul ti var
pre e xis ten te;

III – não in du zir a erro quan to às ca rac te rís ti cas
in trín se cas ou quan to à pro ce dên cia da cul ti var.

Art. 13. O Mapa edi ta rá pu bli ca ção es pe ci a li za-
da para di vul ga ção do Ca das tro Na ci o nal de Cul ti va-
res Re gis tra das.

Art. 14. Fi cam con va li da das as ins cri ções de cul -
ti va res já exis ten tes no RNC, na data de pu bli ca ção
des ta lei, des de que, no pra zo de cen to e oi ten ta dias,
os in te res sa dos aten dam ao dis pos to no art. 11.

Art. 15. O Mapa es ta be le ce rá nor mas para de -
ter mi na ção de Va lor de Cul ti vo e de Uso – VCU, per ti-
nen tes a cada es pé cie ve ge tal, para a ins cri ção das
res pec ti vas cul ti va res no RNC.

Art. 16. A ins cri ção de cul ti var no RNC po de rá
ser can ce la da ou sus pen sa, na for ma que es ta be le-
cer o re gu la men to des ta lei.

Art. 17. Os ser vi ços pú bli cos de cor ren tes da ins -
cri ção no RNC se rão re mu ne ra dos pelo re gi me de
pre ços de ser vi ços pú bli cos es pe cí fi cos, ca ben do ao
Mapa fi xar va lo res e for mas de ar re ca da ção.

CAPÍTULO V
Da Produção e da Certificação

Art. 18. O Mapa pro mo ve rá a or ga ni za ção do
sis te ma de pro du ção de se men tes e mu das em todo o 
ter ri tó rio na ci o nal, in clu in do o pro ces so de cer ti fi ca-
ção, na for ma que dis pu ser o re gu la men to des ta lei.

Art. 19. A pro du ção de se men tes e mu das será
de res pon sa bi li da de do pro du tor de se men tes e mu -
das ins cri to no Re na sem, com pe tin do-lhe ze lar pelo
con tro le de iden ti da de e qua li da de.

Pa rá gra fo úni co. A ga ran tia do pa drão mí ni mo
de ger mi na ção será as se gu ra da pelo de ten tor da se -
men te, seja pro du tor, co mer ci an te ou usuá rio, na for -
ma que dis pu ser o re gu la men to des ta lei.

Art. 20. Os pa drões de iden ti da de e qua li da de
das se men tes e mu das, es ta be le ci dos pelo Mapa e
pu bli ca dos no Diá rio Ofi ci al da União se rão vá li dos
em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 21. O pro du tor de se men tes e de mu das fica
obri ga do a iden ti fi cá-las, de ven do fa zer cons tar da
res pec ti va em ba la gem, ca rim bo, ró tu lo ou eti que ta de 
iden ti fi ca ção, as es pe ci fi ca ções es ta be le ci das no re -
gu la men to des ta lei.

Art. 22. As se men tes e mu das de ve rão ser iden -
ti fi ca das com a de no mi na ção “Se men te de” ou “Muda
de” acres ci da do nome co mum da es pé cie.

Pa rá gra fo úni co. As se men tes e mu das pro du zi-
das sob o pro ces so de cer ti fi ca ção se rão iden ti fi ca-
das de acor do com a de no mi na ção das ca te go ri as
es ta be le ci das no art. 23, acres ci da do nome co mum
da es pé cie.

Art. 23. No pro ces so de cer ti fi ca ção, as se men-
tes e as mu das po de rão ser pro du zi das se gun do as
se guin tes ca te go ri as:

I – Se men te Ge né ti ca;

II – Se men te Bá si ca;

III – Se men te Cer ti fi ca da de Pri me i ra Ge ra ção –
C 1;

IV – Se men te Cer ti fi ca da de Se gun da Ge ra ção
– C2;

V – Plan ta Bá si ca;

VI – Plan ta Ma triz;
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VII – Muda Cer ti fi ca da.
§ 1º A ob ten ção de Se men te Cer ti fi ca da de Se -

gun da Ge ra ção – C2, de Se men te Cer ti fi ca da de Pri -
me i ra Ge ra ção – C1 e de Se men te Bá si ca se dará,
res pec ti va men te, pela re pro du ção de, no má xi mo,
uma ge ra ção da ca te go ria ime di a ta men te an te ri or, na 
es ca la de ca te go ri as cons tan te do ca put.

§ 2º O Mapa po de rá au to ri zar mais de uma ge -
ra ção para a mul ti pli ca ção da ca te go ria de Se men te
Bá si ca, con si de ran do as pe cu li a ri da des de cada es -
pé cie ve ge tal.

§ 3º A pro du ção de Se men te Bá si ca, Se men te
Cer ti fi ca da de Pri me i ra Ge ra ção – C1 e Se men te
Cer ti fi ca da de Se gun da Ge ra ção – C2, fica con di ci o-
na da à pré via ins cri ção dos cam pos de pro du ção no
Mapa, ob ser va dos as nor mas e os pa drões per ti nen-
tes a cada es pé cie.

§ 4º A pro du ção de Muda Cer ti fi ca da fica con di-
ci o na da à pré via ins cri ção do jar dim clo nal de Plan ta
Ma triz e de Plan ta Bá si ca, as sim como do res pec ti vo
vi ve i ro de pro du ção, no Mapa, ob ser va dos as nor mas
e os pa drões per ti nen tes.

Art. 24. A pro du ção de se men tes da Clas se
Não-Cer ti fi ca da com ori gem ge né ti ca com pro va da
po de rá ser fe i ta por, no má xi mo, duas ge ra ções a par-
tir de Se men tes Cer ti fi ca das, Bá si cas ou Ge né ti cas,
con di ci o na da à pré via ins cri ção dos cam pos de pro -
du ção no Mapa e ao aten di men to às nor mas e pa-
drões es ta be le ci dos no re gu la men to des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. A cri té rio do Mapa, a pro du ção
de se men tes pre vis ta nes te ar ti go po de rá ser fe i ta
sem a com pro va ção da ori gem ge né ti ca, quan do ain -
da não hou ver tec no lo gia dis po ní vel para a pro du ção
de se men te ge né ti ca da res pec ti va es pé cie.

Art. 25. A ins cri ção de cam po de pro du ção de
se men tes e mu das de cul ti var pro te gi da nos ter mos
da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, so men te po -
de rá ser fe i ta me di an te au to ri za ção ex pres sa do de -
ten tor do di re i to de pro pri e da de da cul ti var.

Art. 26. A pro du ção de muda não cer ti fi ca da de -
ve rá obe de cer ao dis pos to no re gu la men to des ta lei.

Art. 27. A cer ti fi ca ção de se men tes e mu das de -
ve rá ser efe tu a da pelo Mapa ou por pes soa ju rí di ca
cre den ci a da, na for ma do re gu la men to des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Será fa cul ta do ao pro du tor de
se men tes ou de mu das cer ti fi car a sua pró pria pro du-
ção, des de que cre den ci a do pelo Mapa, na for ma do
§ 1º do art. 8º des ta lei.

CAPÍTULO VI
Da Análise de Sementes e De Mudas

Art. 28. A aná li se de amos tras de se men tes e de
mu das de ve rá ser exe cu ta da de acor do com me to do-
lo gi as ofi ci a li za das pelo Mapa.

Art. 29. As aná li ses de amos tras de se men tes e
de mu das so men te se rão vá li das, para os fins pre vis-
tos nes ta lei, quan do re a li za das di re ta men te pelo
Mapa ou por la bo ra tó rio por ele cre den ci a do ou re co-
nhe ci do.

Pa rá gra fo úni co. Os re sul ta dos das aná li ses so -
men te te rão va lor, para fins de fis ca li za ção, quan do
ob ti dos de amos tras ofi ci a is e ana li sa das di re ta men te
pelo Mapa ou por la bo ra tó rio ofi ci al por ele cre den ci a-
do.

CAPÍTULO VII
Do Comércio Interno

Art. 30. O co mér cio e o trans por te de se men tes
e de mu das fi cam con di ci o na dos ao aten di men to dos
pa drões de iden ti da de e de qua li da de es ta be le ci dos
pelo mapa.

Pa rá gra fo úni co. Em si tu a ções emer gen ci a is e
por pra zo de ter mi na do, o Mapa po de rá au to ri zar a co -
mer ci a li za ção de ma te ri al de pro pa ga ção com pa-
drões de iden ti da de e qua li da de aba i xo dos mí ni mos
es ta be le ci dos.

Art. 31. As se men tes e mu das de ve rão ser
iden ti fi ca das, cons tan do sua ca te go ria, na for ma
es ta be le ci da no art. 23, e de ve rão, ao ser trans por-
ta das, co mer ci a li za das ou es to ca das, es tar acom-
pa nha das de Nota Fis cal ou Nota Fis cal do Pro du-
tor e do Cer ti fi ca do de Se men te ou do Ter mo de
Con for mi da de, con for me de fi ni do no re gu la men to
des ta lei.

Art. 32. A co mer ci a li za ção e o trans por te de se -
men tes tra ta das com pro du tos quí mi cos ou agro tó xi-
cos de ve rão obe de cer ao dis pos to no re gu la men to
des ta lei.

CAPÍTULO VIII
Do Comércio Internacional

Art. 33. A pro du ção de se men tes e mu das des ti-
na das ao co mér cio in ter na ci o nal de ve rá obe de cer às
nor mas es pe cí fi cas es ta be le ci das pelo Mapa, aten di-
das as exi gên ci as de acor dos e tra ta dos que re gem o
co mér cio in ter na ci o nal ou aque las es ta be le ci das com 
o país im por ta dor, con for me o caso.
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Art. 34. So men te po de rão ser im por ta das se-
men tes ou mu das de cul ti va res ins cri tas no Re gis tro
Na ci o nal de Cul ti va res.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam isen tas de ins cri ção no
RNC as cul ti va res im por ta das para fins de pes qui sa,
de en sa i os de Va lor de Cul ti vo e Uso, ou de re ex por ta-
ção.

Art. 35. A se men te ou muda im por ta da deve es -
tar acom pa nha da da do cu men ta ção pre vis ta no re gu-
la men to des ta Lei.

§ 1º A se men te ou muda im por ta da não po de rá,
sem pré via au to ri za ção do MAPA, ser usa da, ain da
que par ci al men te, para fins di ver sos da que les que
mo ti va ram sua im por ta ção.

§ 2º As se men tes ou mu das im por ta das, quan -
do con de na das, de vem, a cri té rio do MAPA, ser de vol-
vi das, re ex por ta das, des tru í das ou uti li za das para ou -
tro fim.

CAPÍTULO IX
Da Uti li za ção

Art. 36. Com pe te ao MAPA ori en tar a uti li za-
ção de se men tes e mu das no País, com o ob je ti vo
de evi tar seu uso in de vi do e pre ju í zos à agri cul tu ra
na ci o nal, con for me es ta be le ci do no re gu la men to
des ta Lei.

CAPÍTULO X
Da Fis ca li za ção

Art. 37. Estão su je i tas à fis ca li za ção, pelo
MAPA, as pes so as fí si cas e ju rí di cas que pro du zam,
be ne fi ci em, ana li sem, em ba lem, re em ba lem, amos-
trem, cer ti fi quem, ar ma ze nem, trans por tem, im por-
tem, ex por tem, uti li zem ou co mer ci a li zem se men tes
ou mu das.

§ 1º A fis ca li za ção de que tra ta este ar ti go é
de com pe tên cia do MAPA e será exer ci da por fis cal
por ele ca pa ci ta do, sem pre ju í zo do dis pos to no
art. 5º.

§ 2º Com pe te ao fis cal exer cer a fis ca li za ção da
pro du ção, do be ne fi ci a men to, do co mér cio e da uti li-
za ção de se men tes e mu das, sen do-lhe as se gu ra do,
no exer cí cio de suas fun ções, li vre aces so a qua is-
quer es ta be le ci men tos, do cu men tos ou pes so as re fe-
ri das no ca put.

Art. 38. O MAPA po de rá des cen tra li zar, por con -
vê nio ou acor do com en tes pú bli cos, a exe cu ção do
ser vi ço de fis ca li za ção de que tra ta esta Lei, na for ma
de seu re gu la men to.

Pa rá gra fo úni co. A de le ga ção de com pe tên cia
pre vis ta no ca put fica su je i ta a au di to ri as re gu la res,
exe cu ta das pelo MAPA con for me es ta be le ci do no re -
gu la men to des ta Lei.

Art. 39. Toda se men te ou muda, em ba la da ou a
gra nel, ar ma ze na da ou em trân si to, iden ti fi ca da ou
não, está su je i ta à fis ca li za ção, na for ma que dis pu ser
o re gu la men to.

CAPÍTULO XI
Das Co mis sões de Se men tes e Mu das

Art. 40. Fi cam cri a das as Co mis sões de Se men-
tes e Mu das, ór gãos co le gi a dos, de ca rá ter con sul ti vo
e de as ses so ra men to ao MAPA, às qua is com pe te
pro por nor mas e pro ce di men tos com ple men ta res, re -
la ti vos à pro du ção, co mér cio e uti li za ção de se men tes
e mu das.

§ 1º As Co mis sões de Se men tes e Mu das, a se -
rem ins ta la das nas uni da des da Fe de ra ção, se rão
com pos tas por re pre sen tan tes de en ti da des fe de ra is,
es ta du a is e mu ni ci pa is e da ini ci a ti va pri va da, vin cu la-
das à fis ca li za ção, à pes qui sa, ao en si no, à as sis tên-
cia téc ni ca e ex ten são ru ral, à pro du ção, ao co mér cio
e ao uso de se men tes e mu das.

§ 2º A com po si ção, a es tru tu ra, as atri bu i ções e
as res pon sa bi li da des das Co mis sões de Se men tes e
Mu das se rão es ta be le ci das no re gu la men to des ta
Lei.

§ 3º Cabe ao MAPA a co or de na ção, em âm bi to
na ci o nal, das Co mis sões de Se men tes e Mu das.

CAPÍTULO XII
Das Pro i bi ções

Art. 41. Fi cam pro i bi dos a pro du ção, o be ne fi ci a-
men to, o ar ma ze na men to, a aná li se, o co mér cio, o
trans por te e a uti li za ção de se men tes e mu das em de -
sa cor do com o es ta be le ci do nes ta Lei e em sua re gu-
la men ta ção.

Pa rá gra fo úni co. A clas si fi ca ção das in fra ções
des ta Lei e as res pec ti vas pe na li da des se rão dis ci pli-
na das no re gu la men to.

CAPÍTULO XIII
Das Me di das Ca u te la res e das Pe na li da des

Art. 42. No ato da ação fis cal se rão ado ta das
como me di das ca u te la res, con for me dis pu ser o re gu-
la men to des ta Lei:

I – sus pen são da co mer ci a li za ção; ou

II – in ter di ção de es ta be le ci men to.
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Art. 43. Sem pre ju í zo da res pon sa bi li da de pe nal
e ci vil ca bí vel, a inob ser vân cia das dis po si ções des ta
Lei su je i ta as pes so as fí si cas e ju rí di cas, re fe ri das no
art. 8º, às se guin tes pe na li da des, iso la da ou cu mu la ti-
va men te, con for me dis pu ser o re gu la men to des ta Lei:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta pe cu niá ria;
III – apre en são das se men tes ou mu das;
IV – con de na ção das se men tes ou mu das;
V – sus pen são da ins cri ção no Re na sem;
VI – cas sa ção da ins cri ção no Re na sem.
Pa rá gra fo úni co. A mul ta pe cu niá ria será de va -

lor equi va len te a até du zen tos e cin qüen ta por cen to
do va lor co mer ci al do pro du to fis ca li za do, quan do in -
ci dir so bre a pro du ção, be ne fi ci a men to ou co mer ci a li-
za ção.

Art. 44. O res pon sá vel téc ni co, o mos tra dor ou o
cer ti fi ca dor que des cum prir os dis po si ti vos des ta Lei,
es ta rá su je i to às se guin tes pe na li da des, iso la da ou
cu mu la ti va men te, con for me dis pu ser a re gu la men ta-
ção des ta Lei:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta pe cu niá ria;
III – sus pen são do cre den ci a men to;
IV – cas sa ção do cre den ci a men to.
Pa rá gra fo úni co. Sem pre ju í zo do dis pos to no

ca put des te ar ti go, fica o ór gão fis ca li za dor obri ga do
a co mu ni car as even tu a is ocor rên ci as, ime di a ta men-
te, ao res pec ti vo Con se lho Re gi o nal de Enge nha ria,
Arqui te tu ra e Agro no mia – CREA.

CAPÍTULO XIV
Disposições Finais

Art. 45. As se men tes pro du zi das de con for mi da-
de com o es ta be le ci do no ca put do art. 24 e de no mi-
na das na for ma do ca put do art. 22 po de rão ser co -
mer ci a li za das com a de sig na ção de “Se men tes Fis-
ca li za das”, por um pra zo má xi mo de dois anos, con ta-
dos a par tir da data de pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 46. O pro du to da ar re ca da ção a que se re fe-
rem os arts. 9º e 17 será re co lhi do ao Fun do Fe de ral
Agro pe cuá rio, de con for mi da de com a le gis la ção vi -
gen te, e apli ca do na exe cu ção dos ser vi ços de que
tra ta esta Lei, con for me re gu la men ta ção.

Art. 47. Fica o MAPA au to ri za do a es ta be le cer
me ca nis mos es pe cí fi cos e, no que cou ber, ex ce ções
ao dis pos to nes ta Lei, para re gu la men ta ção da pro-
du ção e do co mér cio de se men tes de es pé ci es flo res-
ta is, na ti vas ou exó ti cas, ou de in te res se me di ci nal ou
am bi en tal, bem como para as de ma is es pé ci es re fe ri-
das no pa rá gra fo úni co do art. 24.

Art. 48. Obser va das as de ma is exi gên ci as des ta
Lei, é ve da do o es ta be le ci men to de res tri ções à in clu-
são de se men tes e mu das de cul ti var lo cal, tra di ci o nal
ou cri ou la em pro gra mas de fi nan ci a men to ou em pro -
gra mas pú bli cos de dis tri bu i ção ou tro ca de se men-
tes, de sen vol vi dos jun to a agri cul to res fa mi li a res.

Art. 49. O MAPA es ta be le ce rá os me ca nis mos
de co or de na ção e exe cu ção das ati vi da des pre vis tas
nes ta Lei.

Art. 50. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
Lei no pra zo de no ven ta dias, a con tar da data de sua
pu bli ca ção.

Art. 51. Esta Lei en tra em vi gor no ven ta dias
após a data de sua pu bli ca ção.

Art. 52. Fica re vo ga da a Lei nº 6.507, de 19 de
de zem bro de 1977.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à san ção pre si den ci al.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
Se na dor Arthur Vir gí lio, V. Exª pe diu a pa la vra

como Lí der, mas an tes es ta vam ins cri tos os Se na do-
res Efra im Mo ra is, José Agri pi no e João Ca pi be ri be.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Efra im
Mo ra is, Lí der do Blo co da Mi no ria.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, até a se ma na pas -
sa da, o Go ver no Fe de ral dis pu nha de uma pro pos ta
de re for ma da Pre vi dên cia. Re for ma ques ti o ná vel, é
ver da de, mas, de qual quer ma ne i ra, sa bia-se o que
es ta va sen do pro pos to. Ha via uma es pi nha dor sal ba -
se a da em al guns fun da men tos, tais como uni ver sa li-
da de do sis te ma, fim da pa ri da de en tre os ser vi do res
ati vos e ina ti vos, au men to da ida de-li mi te de apo sen-
ta do ria, etc.

A par tir des se de se nho, era pos sí vel a nós, da
Opo si ção, ava li ar cri ti ca men te o as sun to e es bo çar
pro pos tas op ci o na is. Da mes ma for ma, a so ci e da de
vi nha se po si ci o nan do em re la ção à ma té ria, ou seja,
a re for ma da Pre vi dên cia. Os ser vi do res pú bli cos, por
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exem plo, re cla ma vam de per das e che ga ram a fa -
zer uma gre ve de pro tes to. Mu i tas ca te go ri as con ti-
nu am em gre ve pelo País afo ra.

Sr. Pre si den te, eis, po rém, que, na se ma na
pas sa da, após en con tro en tre o Pre si den te da Re -
pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va, e o Pre si den te do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, Ma u rí cio Cor rêa, tudo
mu dou. O Mi nis tro en tre gou ao Pre si den te uma pro -
pos ta al ter na ti va, que me xia em pon tos que o Go -
ver no con si de ra va in to cá ve is e ofe re cia me di das
com pen sa tó ri as que re sol vi am os im pas ses.

Não hou ve se quer tem po há bil para uma ava li a-
ção mais pro fun da do que es ta va sen do pro pos to.

Su bi ta men te, per so na gens in flu en tes do Go-
ver no, in clu si ve aqui, no Con gres so Na ci o nal, pas -
sa ram a pro pa gar que tudo mu da ra. Já se ria pos sí-
vel ce der em pon tos an tes con si de ra dos cláu su las
pé tre as da pro pos ta go ver nis ta. Entre elas, o fim da
uni ver sa li da de en tre os dois sis te mas, ace i tan do-se
apo sen ta do ria in te gral para os ser vi do res e ma nu-
ten ção da pa ri da de en tre ati vos e ina ti vos.

Mais do que isso, Sr. Pre si den te, os jor na is in -
for ma ram que con tas ini ci a is fe i tas por téc ni cos do
Go ver no mos tra vam que era pos sí vel ce der em
tudo isso e ain da ha ver ga nho con tá bil. Bas ta va au -
men tar o tem po de con tri bu i ção. Era o cha ma do
ovo-de-co lom bo. Se era tão sim ples as sim, Srs.
Par la men ta res, por que nin guém pen sou nis so an -
tes? Era a per gun ta ine vi tá vel.

A eu fo ria to mou con ta da base ali a da na Câ-
ma ra, e, de re pen te, a pro pos ta ori gi nal pa re cia
con de na da à lata de lixo. De nos sa par te, sa u da-
mos o fato de o Go ver no mos trar-se aber to à re dis-
cus são do tema, mu dan do sua pos tu ra im po si ti va
de que rer en fi ar sua pro pos ta go e la aba i xo do Con -
gres so e da so ci e da de, sem ad mi tir o con tra di tó rio.

Qu an do ima gi ná va mos, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que era isso que acon te cia, eis no -
va men te que ocor re ou tra re vi ra vol ta. Os jor na is re -
gis tram que o Go ver no já não está mais en can ta do
com a pro pos ta do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa e que
seu em pe nho ago ra, in ver sa men te, é o de res ta be-
le cer a pro pos ta ori gi nal.

A mu dan ça – sú bi ta mu dan ça – deu-se no es-
pa ço de um úni co fim de se ma na. Os go ver na do res
re a gi ram, o mer ca do re a giu, o Mi nis tro da Fa zen da
ques ti o nou as con tas ini ci a is e, para cul mi nar, o Di re-
tó rio Na ci o nal do PT apro vou re so lu ção obri gan do
seus Par la men ta res a vo ta rem a pro pos ta ori gi nal.

Num pas se de má gi ca, de sa pa re ceu a pro-
pos ta do Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa. Num pas se de

má gi ca, as so lu ções fan tás ti cas que con ti nha vi ra ram
pó.

Hoje à tar de – e deve es tar acon te cen do, se não já 
mu dou –, sem a pre sen ça do Pre si den te Lula, que está
na Espa nha, o Mi nis tro-Che fe da Casa Ci vil, José Dir -
ceu, e o Mi nis tro da Pre vi dên cia, Ri car do Ber zo i ni, en -
con tram-se com uma co mis são de go ver na do res para
exa mi nar o tema. Di zem os jor na is que os go ver na do-
res que rem de vol ta o acer to an te ri or se la do com Lula.
Igual men te, in for mam que esse é tam bém o pon to de
vis ta dos Mi nis tros: res ta be le cer a pro pos ta ori gi nal,
com to das as suas res tri ções e ri go res.

Sr. Pre si den te, es ta mos di an te da qui lo que o sa u-
do so Sta nis law Pon te Pre ta cha ma va de “o sam ba do
cri ou lo do i do”. Como pode a so ci e da de se si tu ar di an te
de ta ma nha con fu são? Afi nal, que con tas eram aque las
que mos tra vam que ha ve ria ga nho con tá bil?

Li – e to dos nós, te nho cer te za, ti ve mos opor tu ni-
da de de ler –, na co lu na da jor na lis ta Te re za Cru vi nel,
em O Glo bo do dia 10 de ju lho, que a emen da ori gi nal
do Go ver no pro pi ci a ria eco no mia de R$46,4 bi lhões em 
re la ção aos atu a is gas tos, mas que, com o acor dão pro -
pos to pelo Mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa, essa eco no mia se -
ria ain da ma i or, de R$47,1 bi lhões.

De quem são es ses cál cu los? Sei que a ilus tre jor -
na lis ta não pu bli ca ria es ses nú me ros sem a chan ce la
de gen te in flu en te do Go ver no. Por tan to, fo ram for ne ci-
dos nú me ros que hoje já não se con fir mam, pois, se se
con fir mas sem, a emen da ain da es ta ria va len do. E já
não está.

O que pos so de du zir de tudo isso é que o Go ver no
mos trou-se, de um lado, vul ne rá vel a pres sões; de ou -
tro, mos trou pou ca con vic ção em re la ção às suas pró -
pri as idéi as, ex pon do-as a uma re vi ra vol ta inu si ta da.
Como pode o Go ver no es pe rar de nós, da Opo si ção,
que hi po te que mos apo io à sua pro pos ta, se ele pró prio
he si tou di an te dela?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro,
apro ve i tan do o tema des te dis cur so, pro tes tar con tra o
tra ta men to dado pelo Go ver no Fe de ral aos ser vi do res
pú bli cos, re fe rin do-se a seus ple i tos como “pri vi lé gi os” e 
de i xan do de re co nhe cer as pe cu li a ri da des da car re i ra e
o grau de de vo ção que essa ca te go ria, em sua ma ci ça
ma i o ria, de di cou ao PT. Se Lula hoje é Pre si den te da
Re pú bli ca, deve a sua vi tó ria nas ele i ções em gran de
par te ao em pe nho dos ser vi do res em ele gê-lo.

É jus to, pois, que os ser vi do res se sin tam ví ti mas
de um es te li o na to ele i to ral, vis to que o dis cur so de hoje
é di a me tral men te opos to ao dis cur so do tem po da cam -
pa nha. Foi o dis cur so da cam pa nha, com pro mes sas de 
não mo di fi car os di re i tos ad qui ri dos da ca te go ria, que
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se lou a ali an ça – com cer te za, Srªs e Srs. Se na do res
–, hoje rom pi da.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, a de ci são do Di re-
tó rio Na ci o nal do PT de obri gar os seus Par la men ta-
res a apro va rem a re for ma da Pre vi dên cia pro pos ta
pelo Go ver no sem dis cus são não é se gu ra men te o
per fil de Go ver no po pu lar que a so ci e da de bra si le i ra
es pe ra va.

Con ce do o apar te ao no bre Lí der, Tião Vi a na.
(Pa u sa.)

V. Exª fa la rá de po is. É até di fí cil res pon der tal
ques tão.

Di an te dis so, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, só nos res ta ape lar ao Re la tor da re for ma, na Co -
mis são Espe ci al da Câ ma ra, De pu ta do José Pi men tel,
pe din do que adie a le i tu ra de seu pa re cer, pre vis to
para ama nhã. É pre ci so mais tem po para ab sor ver o
va i vém da pro pos ta go ver nis ta. Se a sua con sis tên cia
téc ni ca já era ques ti o ná vel an tes, pas sou a sê-lo mu i to
mais ago ra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
quan to ao en con tro que se está re a li zan do, se tal vez
não hou ve mu dan ça de po si ção nes se mo men to, com 
cer te za não se deve es pe rar gran de co i sa do even to.
Se, com a pre sen ça do Pre si den te, muda-se de pos -
tu ra com tan ta ra pi dez, pre su me-se que, com o Pre si-
den te no ex te ri or, não te re mos mu i ta opor tu ni da de de 
avan çar nes sa pro pos ta. Mas, ago ra, en ten de mos
que esse pe tit co mi té que ocor re nes sa re u nião não
terá mu i ta for ça para mu dan ça, Pre si den te He rá cli to
For tes, uma vez que a Base pe tis ta, na Câ ma ra, sen -
sí vel à pres são do fun ci o na lis mo pú bli co, já se mos -
tra va vul ne rá vel an tes do sur gi men to da pro pos ta al -
ter na ti va. Ago ra, po rém, nem quer ou vir fa lar em res -
ta be le ci men to da pro pos ta go ver nis ta ori gi nal.

Srªs e Srs. Se na do res, con fes so que a po si ção
do Di re tó rio Na ci o nal do PT, no fim de se ma na, quan -
do apro vou uma re so lu ção que obri ga Par la men ta res
a vo tar a pro pos ta do Go ver no é um che que em bran -
co dado à cú pu la, que, no en tan to – diga-se de pas sa-
gem –, tem re la ti vo po der de cor re ção so bre a Base.
Até aqui, por exem plo, sa be mos que não con se guiu
re ver ter a po si ção dos di tos com pa nhe i ros de fen so-
res dos tra ba lha do res, que eles cha mam de ra di ca is.

Para con clu ir, Sr. Pre si den te, não po de mos, nós
do Con gres so Na ci o nal e, nes se mo men to, prin ci pal-
men te os com pa nhe i ros da Câ ma ra dos De pu ta dos,
Srªs e Srs. De pu ta dos Fe de ra is, tra tar o tema da Pre -
vi dên cia, tema de tão gran de mag ni tu de, a ga lo pe. É
pre ci so re dis cu ti-lo, apro fun dá-lo e, so bre tu do, ou vir

mais a so ci e da de, prin ci pal men te os tra ba lha do res
bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Heráclito Fortes, 2º Vice-Presidente 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra, como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Está V.
Exª ins cri to e será o pró xi mo ora dor, ime di a ta men te
após o Lí der da Mi no ria, Se na dor José Agri pi no Maia.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Agri -
pi no Maia, pela Li de ran ça 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, a edi ção de hoje do jor nal O Esta do
de S. Pa u lo es tam pa, na pá gi na cin co do pri me i ro ca -
der no, uma man che te que me ca u sou es pé cie: “O
Pre si den te do TST acu sa Lula de ‘es te li o na to ele i to-
ral’”. É o Pre si den te de uma cor te do Po der Ju di ciá rio
re fe rin do-se à ele i ção do Pre si den te da Re pú bli ca. A
al guns pode até pa re cer um fato in só li to o Pre si den te
de uma cor te de Jus ti ça es tar se re fe rin do ao Pre si-
den te da Re pú bli ca des sa for ma. Alguns po de ri am
até en ten dê-la como pro vo ca ti va. E aqui que ro fa zer
al gu mas ob ser va ções e re fle xões a res pe i to, Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res.

Co nhe ço o Pre si den te do TST, Mi nis tro Fran cis-
co Fa us to, po ti guar, meu con ter râ neo e meu co nhe ci-
do de mu i tos anos. Não se tra ta – mu i to lon ge dis so –
de um ra di cal. É um ho mem se re no, equi li bra do e de
pro fun do bom-sen so. E es tou se gu ro – em bo ra não
te nha fa la do com S. Exª – de que a sua de cla ra ção ao
jor nal deve ter sido mo ti va da por so li dís si mas pro vo-
ca ções de sua ca te go ria, sob a sua li de ran ça, e de
que o jor nal deve ter ar ran ca do de S. Exª essa de cla-
ra ção, que se viu pre mi do a fazê-lo para ver ba li zar o
pen sa men to da que les com quem ele con vi ve.

Logo após o co me ço da ma té ria, in ti tu la da com
a man che te que aca bei de ler, há uma de cla ra ção
atri bu í da ao De pu ta do Aldo Re be lo, Lí der do Go ver no
na Câ ma ra, que, res pon den do a S. Exª, diz: “To das as 
pro pos tas es tão pre vis tas no pro gra ma de Go ver no
apre sen ta do pelo Pre si den te Lula”.

Cre io, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que o De pu ta do Aldo Re be lo re fe ria-se ao es te li o na to
ele i to ral men ci o na do pelo Pre si den te Fran cis co Fa us-
to, como que jus ti fi can do: “não, o Pre si den te está fa -
zen do aqui lo que es cre veu”.
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O Mi nis tro Fran cis co Fa us to, Sr. Pre si den te, de -
cla ra – e isso é um fato sin gu lar – ha ver vo ta do no
Pre si den te Lula e ma ni fes ta-se ar re pen di do. O Mi nis-
tro Fran cis co Fa us to é um ho mem aten to, um ho mem
an te na do. S. Exª não é uma pes soa de sa ten ta aos fa -
tos ou às pro pos tas; S. Exª é um ho mem po li ti za do –
co nhe ço bem S. Exª.

Cus ta-me crer que, se o ideá rio do Pre si den te
Lula fos se um fato pú bli co, fos se um do cu men to di -
fun di do, o Mi nis tro Fran cis co Fa us to e tan tos bra si le i-
ros não o co nhe ces sem. O que o Mi nis tro Fran cis co
Fa us to co nhe ce, te nho cer te za, é o teor do PLP nº 09. 

O que é o PLP nº 09, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res? É um mar co em ma té ria de pro pos ta de
re for ma da Pre vi dên cia, por que al te ra o con ce i to de
apo sen ta do ria con ce di da por con tri bu i ção de fi ni da ou 
por be ne fí cio de fi ni do.

Se na dor Artur Vir gí lio, o PLP nº 9, apre sen ta do
pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em
1999, era uma pro pos ta de cri a ção – não mais do que
isso – de fun dos com ple men ta res de apo sen ta do ria.
O pro je to não re ti ra va di re i to de nin guém, e o re gi me
pre vi den ciá rio con ti nu a va. Cri a va-se ape nas o fun do
de pen são pri va do, que si na li za va, evi den te men te, o
fim da in te gra li da de, sem dú vi da ne nhu ma.

Te nho cer te za de que o Mi nis tro Fran cis co Fa -
us to to mou co nhe ci men to do PLP nº 9, além de ter
acom pa nha do o pro ces so, por que ele es ta be le cia um 
di vi sor de águas no sis te ma pre vi den ciá rio ao cri ar o
con ce i to novo de apo sen ta do ria por con tri bu i ção de fi-
ni da e es ta be le cer um teto que, a par tir dele, os que
qui ses sem apo sen tar-se com um teto mais alto de ve-
ri am con tri bu ir com um fun do de pen são, com a pre vi-
dên cia pri va da com ple men tar.

O Mi nis tro Fa us to cer ta men te acom pa nhou o
PLP nº 9, que re pre sen ta va uma mu dan ça real na
Pre vi dên cia. Entre tan to, o pro je to não foi vo ta do, por -
que o Par ti do dos Tra ba lha do res obs ta cu li zou, im pe-
diu, fi cou con tra, em to dos os mo men tos, si na li zan do
para o Mi nis tro Fa us to e para tan tos bra si le i ros que
era a fa vor da in te gra li da de. Por isso, o Mi nis tro Fran -
cis co Fa us to e tan tos bra si le i ros de vem ter vo ta do no
Pre si den te Lula.

Mas o que vem ocor ren do e o que frus tra o Mi -
nis tro Fran cis co Fa us to, que acu sa o Pre si den te de
es te li o na to ele i to ral? É o pro je to de re for ma da Pre vi-
dên cia que Sua Exce lên cia trou xe pes so al men te ao
Con gres so Na ci o nal, acom pa nha do de Go ver na do-
res e Mi nis tros, em um enor me sé qüi to, em pa co tes
bem en ro la dos, como se tudo isso tra du zis se o sen ti-
men to e a von ta de na ci o nal.

Que pro pos ta é essa? De quem é a pa ter ni da-
de? Com quem ela foi dis cu ti da?

Essa pro pos ta foi es cu da da ini ci al men te pelo
Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al,
que se re u niu al gu mas ve zes para es tu dar vá ri as ma -
té ri as e que, tal vez, te nha se de ti do na apre ci a ção de
uma pro pos ta de re for ma da Pre vi dên cia. Esse foi o
pri me i ro es cu do. O se gun do foi o con sen so, que hoje
se dis cu te, dos Go ver na do res.

Por tan to, essa pro pos ta che ga sem uma pa ter-
ni da de de fi ni da. Não é do Po der Exe cu ti vo, mas trans -
por ta da por ele; ela é pse u do-es cu da da pelo “pen sa-
men to” dos Go ver na do res e do Con se lho de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al.

Esta be le ci da a dis cus são, o Ju di ciá rio se ma ni-
fes ta e fala em di re i tos ad qui ri dos.

E aí, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o
que mais me pre o cu pa é a fal ta de con vic ção. Não
acre di to em pro pos ta que não es te ja ves ti da com a
rou pa da con vic ção. E sem con vic ção, es ta be le ce-se
uma enor me con fu são quan to à pa ter ni da de, quan to
à pos si bi li da de de evo lu ção da pro pos ta.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ouço V.
Exª com pra zer.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na dor
José Agri pi no, há di ver sos ti pos de in te li gên cia. O de
V. Exª é, a par de bri lhan te, cor tan te, ci rúr gi ca; sua in -
te li gên cia é “ca be ça-de-en ge nhe i ro”, bem-ar ru ma da.
V. Exª toca no pon to ful cral para en ten der mos as con -
fu sões do Bra sil con tem po râ neo. Alguns di zem, tal -
vez de boa-fé, que o Pre si den te Lula ven ceu as ele i-
ções por que fez a Car ta aos Bra si le i ros e, com isso,
mos trou que não era ne nhum bi cho-pa pão para os
mer ca dos – com o que não con cor do. O Pre si den te
Lula ven ceu as ele i ções por que usou o jar gão da “mu -
dan ça a qual quer pre ço”, do pon to de vis ta da qua li-
da de de vida do povo, do avan ço so ci al, do cres ci-
men to eco nô mi co, sem es tar es tri ba do em da dos re a-
is. A Car ta aos Bra si le i ros foi di ri gi da aos mer ca dos, e
não adi an tou de mu i to. Tan to que hou ve o overs ho ot
do dó lar, re sul tan do em pre ju í zo de R$13 bi lhões para 
o País, àque la al tu ra. Ou seja, era uma ten ta ti va de
mos trar para os mer ca dos que era pos sí vel as si mi lar
o can di da to fa vo ri to. O can di da to fa vo ri to não con ven-
ceu na oca sião, só de po is; mas ten ta ti rar nota 11 na
sua re la ção com o mer ca do, a pon to de, es tan do ul -
tra con ser va dor, he si tar em ba i xar os ju ros na me di da
do pos sí vel. O que le vou o Pre si den te Lula a ga nhar a
ele i ção foi pre ci sa men te o dis cur so dos que hoje,
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cha ma dos de ra di ca is, são ame a ça dos de ex pul são
do Par ti do; foi a his tó ria do ple bis ci to da Alca; foi a his -
tó ria do ple bis ci to para se pa gar ou não a dí vi da ex ter-
na; foi a idéia de que não se po dia gas tar mais do que
10% das re ce i tas cor ren tes da União com o pa ga-
men to de ju ros e de mais ser vi ços da dí vi da; foi o jar -
gão da fe li ci da de so ci al, que vi ria por que o un gi do es -
ta ria des cen do à Ter ra. Daí a frus tra ção do Mi nis tro
Fa us to, ele i tor de Lula, que, na ver da de, acre di tou
que a Car ta aos Bra si le i ros – nem sei se S. Exª to mou
co nhe ci men to dela – era algo mu i to me nos im por tan-
te que, por exem plo, a car ta aber ta, pu bli ca da em to -
dos os jor na is, que Sua Exce lên cia, o Pre si den te
Lula, en tão can di da to, man dou ao Pre si den te Fer-
nan do Hen ri que Car do so di zen do o se guin te: “Não
se rei co var de, não me aga cha rei di an te do FMI; no
pri me i ro mo men to, mu da rei a po lí ti ca eco nô mi ca”. Ou 
seja, isso é que emo ci o na va o povo. Du vi do que al -
guém te nha se emo ci o na do com a Car ta aos Bra si le i-
ros. Ele i ção é mu i ta emo ção, e emo ção de so bra hou -
ve na pro pos ta de se fa zer mi la gre com a eco no mia
bra si le i ra. Por isso, que ro di zer duas co i sas: pri me i ro,
que com pre en do e res pe i to a frus tra ção do Mi nis tro
Fa us to. Em se gun do lu gar, digo ao Mi nis tro, em tom
de con so lo, que pelo me nos S. Exª é um ele i tor frus -
tra do não anô ni mo, da que les que hoje têm um gran de
es pa ço, até ho rá rio no bre, para fa lar da sua frus tra-
ção. Os da rua es tão po den do se ma ni fes tar aos pou -
cos e cada vez mais nas pes qui sas de opi nião e, por
en quan to, es tão amor da ça dos. Pa ra béns a V. Exª
pelo lú ci do e ci rúr gi co dis cur so que faz nes ta tar de.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agra de ço
o apar te, Se na dor Arthur Vir gí lio. V. Exª apre sen ta da -
dos mu i to só li dos, fa tos ver da de i ros e con tem po râ ne-
os. Con cor do in te i ra men te com V. Exª.

O Pre si den te Lula ga nhou a ele i ção com pro-
mes sas de rup tu ra com o FMI, com car tas dis tri bu í-
das de pro te ção aos apo sen ta dos e às vi ú vas, com
uma his tó ria de vin te anos de luta. Não foi uma car ta
dis tri bu í da, num dado e for tu i to mo men to, que não
che gou nem ao co nhe ci men to de um mí ni mo per cen-
tu al da opi nião pú bli ca, que mo ti vou o bra si le i ro a vo -
tar nele.

O bra si le i ro vo tou nele por uma his tó ria de com -
pro mis sos, que é a his tó ria do PT, que é a his tó ria co -
bra da hoje do PT pe los ser vi do res pú bli cos que vêm à 
Espla na da dos Mi nis té ri os, pela con fu são que se es -
ta be le ce no País nes te mo men to.

Aí sur ge a mi nha pre o cu pa ção, Se na dor Arthur
Vir gí lio. Digo e re pi to que o PFL faz opo si ção por re -
sul ta dos, de se ja, sem pre que pu der, fa zer um bom
en ten di men to no sen ti do de ob ter ga nhos para a so ci-

e da de; o PFL faz opo si ção co bran do co e rên cia e
com pro mis sos de cam pa nha, mas não vai to car fogo
na lona do cir co. Nos so Par ti do não quer ver o cir co
pe gar fogo, mas não vai de i xar de in ter pre tar a voz
das ruas.

Quem ga nha, exer ce go ver no; quem per de exer -
ce opo si ção. E o PFL quer se co lo car como opo si ção
a ser vi ço do in te res se do povo bra si le i ro, que de se ja
co e rên cia do seu go ver nan te.

A pro pos ta de re for ma tri bu tá ria não tem ain da
uma face de fi ni da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res. Quem é o pai? São os Go ver na do res, é o Po der
Exe cu ti vo, é o Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô-
mi co e So ci al? É a in fluên cia do Ju di ciá rio? Cadê a di -
gi tal da pro pos ta de re for ma pre vi den ciá ria?

Aí en tra a ma ni fes ta ção, Se na dor Tião Vi a na,
que te nho que res pe i tar, do Pre si den te do TST, que
in ter pre ta a frus tra ção dele, da que les com quem ele
con vi ve e, su po nho, de mi lha res de bra si le i ros.

Se na dor Arthur Vir gí lio, fico pen san do se a vi ú-
va que vo tou em Lula o fa ria se ele dis ses se: “Vote em 
mim, vi ú va, por que você, no meu Go ver no, vai va ler
30% me nos? Vote em mim, apo sen ta do, por que,
quan do você vo tar em mim e eu for Pre si den te, você
vai va ler 11% me nos, apo sen ta do! Ago ra, vote em
mim, por que vou ser o Pre si den te do seu co ra ção!
Vote em mim, Mi nis tro Fa us to! Vote em mim, por que a 
Pre vi dên cia que lhe pro me to é aque la que de fen di no
PLP nº9, quan do fi quei a fa vor da in te gra li da de! Vote
em mim, por que lhe pro me to co e rên cia!”

Não é a isso que o Bra sil está as sis tin do, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res! E te nho a obri ga-
ção de in ter pre tar a frus tra ção das vi ú vas que não
que rem va ler 30% me nos, dos apo sen ta dos que não
que rem va ler 11% e do Mi nis tro do TST, que, com jus -
ta ra zão, jul ga-se ví ti ma de es te li o na to ele i to ral!

Com a pa la vra o Go ver no do Par ti do dos Tra ba-
lha do res!

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Dan do
se qüên cia à lis ta de ins cri tos, con ce do a pa la vra ao
no bre Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT no Se na do.

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, ma ni fes to o mais ele va do res pe i to
pela pre sen ça da Opo si ção no Par la men to bra si le i ro,
a qual tem bus ca do cons tru ir seu dia-a-dia com res -
pon sa bi li da de e em de fe sa do in te res se na ci o nal. Ao
mes mo tem po, sur pre en de-me es sas ma ni fes ta ções
mais in ci si vas de al guns mem bros da Opo si ção no
ple ná rio do Se na do Fe de ral.
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A ver da de i ra im pres são que te nho, Sr. Pre si den-
te, é a de que os Se na do res Efra im Mo ra is e José
Agri pi no, que agem com tan ta qua li da de no exer cí cio
de seus man da tos, es ta vam fora do País; é como se
es ti ves sem na Eu ro pa em vi a gem com o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, re tor nam e to mam um sus to
di an te da re a li da de en con tra da. Pois a so ci e da de bra -
si le i ra en ten de que o País ca mi nha mu i to bem, com
res pon sa bi li da de, com so bri e da de, com pru dên cia, e
à al tu ra do que foi a de ci são po pu lar na úl ti ma ele i ção,
con sa gran do o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
na con du ção do País nos pró xi mos anos.

Te nho a con vic ção ab so lu ta de que o povo bra si-
le i ro está oti mis ta, está re a lis ta. O Go ver no está oti -
mis ta, está pru den te, ci o so de sua res pon sa bi li da de
na lon ga ca mi nha da de rom per com 500 anos de um
Bra sil in jus to, per ver so, um Bra sil das de si gual da des.
Os par ti dos dos se na do res que me an te ce de ram ge -
ra ram em seus go ver nos o atu al nú me ro de de sem-
pre ga dos, Sr. Pre si den te. Doze mi lhões de pes so as
ca mi nha ram para o de sem pre go. Eram 4 mi lhões an -
tes de o Go ver no an te ri or as su mir.

O Se na dor Efra im Mo ra is traz uma aná li se dos
equí vo cos pra ti ca dos na po lí ti ca ex ter na do atu al Go -
ver no, da vi a gem do Pre si den te da Re pú bli ca. Ca u-
sa-me sur pre sa enor me, pois é qua se unâ ni me a opi -
nião da mí dia, dos ana lis tas da po lí ti ca ex ter na bra si-
le i ra que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va tem
acer ta do de ma ne i ra fan tás ti ca sua pre sen ça no ce -
ná rio in ter na ci o nal. Sua Exce lên cia tem se afir ma do
como ver da de i ro pa ra dig ma de um novo mo de lo de
re la ção in ter na ci o nal. Sai de uma re u nião, de um en -
con tro com o Pre si den te Tony Bla ir, no qual faz-se
acor do, as su me-se um com pro mis so de de fe sa do in -
gres so do Bra sil na Orga ni za ção das Na ções Uni das,
no Con se lho de Se gu ran ça da ONU. 

Fico pen san do: que opi niões equi vo ca das são
es sas? Só po de ria en ten der a Opo si ção a par tir da
afir ma ção de uma al ter na ti va de go ver na bi li da de, de
mo de lo de ges tão, de cur so di fe ren te da ges tão pú bli-
ca que es ta mos es ta be le cen do. Não se vê esse ca mi-
nho, mas uma crí ti ca di zen do ape nas que está tudo
mu i to mal. Aí, quan do se vê uma pes qui sa ci en tí fi ca
do Ibo pe, uma pes qui sa ci en tí fi ca de qual quer ou tro
ins ti tu to de pes qui sa, mos tra-se o Pre si den te da Re -
pú bli ca com for te ín di ce de apro va ção po pu lar, re co-
nhe ci do na sua pro pos ta de re for mas do Esta do bra -
si le i ro, na sua re la ção com a so ci e da de, na sua bus ca
de uma po lí ti ca in ter na ci o nal dis tin ta.

O Go ver no an te ri or é que ti nha fama de pa la di-
no da bela po lí ti ca ex ter na, mas o Pre si den te Lula é
que está sen do con sa gra do pe los ana lis tas de po lí ti-

ca in ter na ci o nal. O Pre si den te da Re pú bli ca é re co-
nhe ci do como aque le que rom pe e ma te ri a li za de fato
o Mer co sul, que ma te ri a li za de fato uma nova per so-
na li da de da Amé ri ca La ti na no ce ná rio in ter na ci o nal;
aque le que olha para a Áfri ca, quan do não se olhou
nos anos an te ri o res; aque le que olha para uma ali an-
ça Áfri ca do Sul, Bra sil e Índia numa nova re a li da de
de re la ções in ter na ci o na is; olha para a União Eu ro-
péia de uma ou tra ma ne i ra, com al ti vez, com per so-
na li da de.

Então, onde está esse pes si mis mo todo? Cen -
tra do na Opo si ção, que não en ten de que a pa na céia
apre go a da do ne o li be ra lis mo sur fou na onda ne o li be-
ral du ran te oito anos, viu a mu dan ça do sé cu lo, e não
per ce beu que não ti nha onda ne o li be ral vi go ran do no
mun do; que a or dem in ter na ci o nal es ta va mu da da,
que é ou tra, que se ba se ia na pers pec ti va de de sen-
vol vi men to, de uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, de
jus ti ça so ci al. Na re a li da de, há 35 mil cri an ças mor -
ren do de fome to dos os dias nes te Pla ne ta, e a onda
ne o li be ral não olhou para isso, con cen trou a sua per -
ver si da de na vi são de um mo de lo de Esta do.

É hora de re fle xão mais sa u dá vel, de uma me -
lhor ob ser va ção da Opo si ção so bre o dia-a-dia do
Go ver no. Há um oti mis mo re a lis ta, con cre to e fir me-
men te se gu ro.

Ve jam a crí ti ca do Mi nis tro Fran cis co Fa us to, tão 
apre go a da pelo Se na dor José Agri pi no. Fico pen san-
do, Se na dor José Agri pi no, o Mi nis tro Fran cis co Fa us-
to que pre si de a Jus ti ça do Tra ba lho do Bra sil! Ora,
Se na dor, se fi zer mos uma aná li se crí ti ca da Jus ti ça
do Tra ba lho no Bra sil, quan tos mi lhões fo ram gas tos
para man ter essa es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio e
quan tos mi lhões fo ram de vol vi dos aos tra ba lha do res
bra si le i ros nas ca u sas apre sen ta das pela Jus ti ça do
Tra ba lho?

Então, va mos vol tar nos sa aná li se para a re a li da-
de, va mos en xer gar de ma ne i ra me lhor o dia-a-dia. Te-
mos que ter mu i ta al ti vez e mu i to re co nhe ci men to do
mo men to que es ta mos vi ven do. Tal vez a so ci e da de bra -
si le i ra não en con tre uma ou tra opor tu ni da de his tó ri ca
de mu dar o Bra sil como a que está nas mãos do Pre si-
den te Lula. Sua Exce lên cia vem ao Con gres so Na ci o nal
tra zen do uma pro pos ta de re for ma do Esta do bra si le i ro,
e, num am plo ges to de mo crá ti co, che ga ao Par la men to
e diz: “Ago ra, é com os se nho res”.

A au to ri da de é do Par la men to bra si le i ro. A men -
sa gem da Pre si dên cia da Re pú bli ca é essa, nos sas
con vic ções são es sas, a nos sa con cep ção de es tar
fa zen do o me lhor para o Bra sil está pa u ta da no pro je-
to de re for ma que es ta mos tra zen do, mas, en ten de-
mos a au to ri da de do Par la men to. Daí, o Par la men to,
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am pla men te, de mo cra ti ca men te co me ça a dis cu tir;
sur gem me di a ções, ne go ci a ções, prá ti ca pró pria do
mo de lo de mo crá ti co. E, ago ra, so fre mos uma crí ti ca a 
mais da Opo si ção, di zen do que é uma ati tu de de fa -
las trão, de con tra di ção, de he si ta ção do Go ver no do
Pre si den te da Re pú bli ca e as Li de ran ças po lí ti cas.
Que ati tu de equi vo ca da é essa, Sr. Pre si den te?

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Se na dor
Tião Vi a na, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Já con ce-
do um apar te a V. Exª, Se na dor Sér gio Gu er ra.

Tra go à me mó ria dos no bres lí de res do PSDB e
do PFL, o ano de 1996, a Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 33, como um bom exem plo des sas
crí ti cas que es tão sen do fe i tas a esse mo men to po lí ti-
co da re for ma da Pre vi dên cia. O Se na dor José Igná -
cio Fer re i ra, au tor da Emen da nº 25 apre sen ta da à
PEC nº 33 do Go ver no Fer nan do Hen ri que, tra ta va da 
in clu são da ex pres são “no que cou ber”, no Inci so VI
do art. 93, § 2º do art. 8º da pro po si ção, que foi con -
ver ti da na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 20. A emen da
tra ta va da car re i ra de es ta do dos mem bros do Mi nis-
té rio Pú bli co Fe de ral e do Po der Ju di ciá rio. Ela foi
apre sen ta da por um Se na dor do PSDB, apro va da em
1º Tur no, por 59 vo tos, no Se na do Fe de ral, com apo io
efe ti vo do PFL, e cri a va uma si tu a ção de dis tin ção. Ao
per ce ber e en ten der a re a ção po pu lar, o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, e es tan do o seu par ti do
en vol vi do, es bo çou uma re a ção à al tu ra da que la do
Se na dor José Edu ar do Du tra. Hou ve tam bém uma re -
a ção tí mi da, um fato his tó ri co, do Se na dor José Ser ra.
Com tais ati tu des, con se gui ram ele var uma crí ti ca a
esse tipo de pro ce di men to, e a Emen da Cons ti tu ci o-
nal n° 20 foi der ru ba da em 2º Tur no, a emen da do Se -
na dor José Igná cio Fer re i ra. E vol ta mos ao es ta do de
nor ma li da de. Essa ida e vin da da ne go ci a ção po lí ti ca,
da in ter pre ta ção do en ca mi nha men to de uma ma té ria
le gis la ti va é par te in te gran te do pro ces so de mo crá ti-
co vi vi do pelo Par la men to.

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, fico sur pre so de
ver o olhar es tre i to, o olhar fe cha do do pes si mis mo.
Sei da gran de za po lí ti ca dos Lí de res que aqui es tão
re pre sen tan do o PFL e o PSDB, sei da vi são de Esta -
do que têm e acre di to que po de ri am ser mais oti mis-
tas, ex pres san do con fi an ça num Go ver no que mal co -
me çou. O Pre si den te da Re pú bli ca do Go ver no an te-
ri or afir mou que pas sa ria um ano aguar dan do a mo vi-
men ta ção do atu al Go ver no para fa zer suas pri me i ras
crí ti cas. Não se con te ve, con tu do; em pou cas se ma-
nas co me çou a fa zer crí ti cas, tal vez pelo cres ci men to
e pelo re co nhe ci men to de toda a po lí ti ca bra si le i ra
que es ta mos tra van do.

Hoje par ti ci pei, na con di ção de Lí der do Blo co
de apo io ao Go ver no, de uma re u nião com mem bros
do Con se lho Na ci o nal do Mi nis té rio Pú bli co e da
Asso ci a ção Na ci o nal dos Mem bros do Mi nis té rio Pú -
bli co, em que o diá lo go foi de con fi an ça e res pe i to.
Esta mos tra tan do com a mais ab so lu ta le gi ti mi da de e
re co nhe cen do, com mu i to res pe i to de mo crá ti co, a
gre ve dos ser vi do res pú bli cos, en ten den do que ela é
par te ine ren te da de mo cra cia. Go ver na mos pre fe i tu-
ras que re ú nem 50 mi lhões de bra si le i ros, e em to das
elas hou ve mo men tos de gre ve, com os qua is sou be-
mos con vi ver mu i to bem.

Por isso, o que me sur pre en de, Sr. Pre si den te, é 
essa onda de pes si mis mo.

Te mos de acre di tar nes te País e en ten der que o
mo men to, sem dú vi da al gu ma, é de apro va ção da so -
ci e da de bra si le i ra. O Go ver no está, com toda a sua
se re ni da de, con du zin do este País para um ca mi nho
de mu dan ça, de con fi an ça, de jus ti ça. Como foi no
pas sa do, nun ca mais. Quem de i xa uma he ran ça de
de sem pre go, quem cri ti ca nos so ca mi nho de Pre vi-
dên cia So ci al e es que ce que, na pri va ti za ção do Esta -
do, na ter ce i ri za ção, sa cri fi cou de ma ne i ra vi o len tís si-
ma a cre di bi li da de e a ca pa ci da de de equi lí brio fi nan-
ce i ro e atu a ri al do sis te ma pre vi den ciá rio, quem age
des sa for ma deve olhar mais para o seu um bi go, para
o seu pas sa do re cen te, e ser me nos in ci si vo na crí ti ca
ao nos so Go ver no.

Con ce do um apar te ao Se na dor Sér gio Gu er ra;
de po is ou vi rei os Se na do res Anto nio Car los Va la da-
res, Hé lio Cos ta e Mão San ta.

O Sr. Sér gio Gu er ra (PSDB – PE) – Caro Lí der,
ouvi com aten ção as suas pa la vras. Per mi ta-me fa zer
al guns re pa ros. Em pri me i ro lu gar, V. Exª afir mou que
há um pes si mis mo exa ge ra do. Não per ce bo uma si tu-
a ção de pes si mis mo exa ge ra do, mu i to me nos ge ne-
ra li za da. O que qual quer um per ce be é uma gra ve
pre o cu pa ção. Pes so as que têm es pí ri to pú bli co, pes -
so as que têm com pro mis so com o País es tão pre o cu-
pa das e têm ra zão para tal. O se gun do pon to é que
não é sin ce ro nem cor re to afir mar que a prá ti ca des te
Go ver no tem a ver, como dis se o Se na dor José Agri -
pi no, com o dis cur so do Pre si den te Lula e de seu Par-
ti do. Du ran te mu i tos anos – e não ape nas em uma
car ta à na ção –, o PT con fir mou-se como for ça po lí ti-
ca que ti nha, e tem, ali an ças so ci a is e com pro mis sos
ex plí ci tos re a fir ma dos ao lon go do tem po. Fo ram es -
ses com pro mis sos que fi ze ram o Par ti do de V. Exª as -
su mir esse pa pel que as su miu. De fato, ações que es -
tão sen do de sen vol vi das ago ra con tra ri am o pas sa-
do, o dis cur so que seu Par ti do fez a vida toda. Pes so-
al men te, não te nho nada a re cla mar, nem con cor do
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com a re cla ma ção da que les que pen sam que mu dar
de opi nião para ten tar fa zer o cer to te nha que ser
com ba ti do como po si ção. Não faz sen ti do! Mas o fato
con cre to é que mu i tos que vo ta ram no atu al Go ver no,
es pe ran do uma co i sa, es tão sur pre en di dos com o
que es tão ven do. Vol tan do ao pri me i ro pon to da mi -
nha pa la vra, as fon tes de pre o cu pa ção, V. Exª sabe
que nin guém pla ne jou no seu Go ver no um de clí nio
tão drás ti co das ati vi da des eco nô mi cas, nem um in-
cre men to tão ele va do do de sem pre go. V. Exª sabe
que re com por uma eco no mia para levá-la ao es pe tá-
cu lo do cres ci men to – isso, sim, um oti mis mo com ple-
ta men te alu ci na do – não é fá cil; pre ju í zos são acu mu-
la dos, per das ocor rem, em pre sas são da ni fi ca das,
ati vi da des não se re com põem mais, co i sas que eram
fe i tas de i xam de ter con di ções de se re fa ze rem. E nin -
guém pre viu no seu Go ver no que as ati vi da des eco -
nô mi cas mer gu lhas sem, como es ta mos ven do acon -
te cer di a ri a men te. Ou tra ab so lu ta e to tal fon te de pre -
o cu pa ção não é o fato de o Pre si den te di zer isso ou
aqui lo, mas o fato de Sua Exce lên cia fa lar de ma is. Lí -
de res po lí ti cos tão re le van tes ou mu i to mais que o
atu al Pre si den te do Bra sil fa la vam pou cas ve zes, e
eram es cu ta dos pela Na ção in te i ra. O Pre si den te Lula 
não pre ci sa fa lar tan to, por que quem fala mu i tas ve -
zes ter mi na di zen do o que não de via. É evi den te que
o Pre si den te tem dito mu i tas co i sas que não de via,
aqui e no ex te ri or. Fa lar de po lí ti ca ex te ri or nova é um
exa ge ro; fa lar de no vas mo di fi ca ções no ce ná rio in ter-
na ci o nal pro vo ca das pelo Go ver no do Pre si den te
Lula é uma im pru dên cia. Exis te um Go ver no con tra di-
tó rio, com a base ab so lu ta men te he te ro gê nea, que se 
está es tru tu ran do de acor do com essa base, de for ma
de se qui li bra da. Não é téc ni ca e nada tem a ver com o
dis cur so que o PT fez a vida in te i ra. As com po si ções
são ele i to re i ras e não são, ab so lu ta men te, vin cu la das
a pro je tos. A com po si ção po lí ti ca é a mais pri mi ti va. O
ce ná rio de con fu são está ins ta la do e pro duz pre o cu-
pa ção nos bra si le i ros. Cre io que de ve ria pro du zir – e
já per ce bo que pro duz – mu i ta pre o cu pa ção no PT.
Acre di to, sin ce ra men te, que mes mo o Lí der do PT
nes ta Casa en ten de que seu Go ver no tem co me ti do
er ros re le van tes. A so ci e da de bra si le i ra pode ain da
não es tar pes si mis ta, mas está ex tre ma men te pre o-
cu pa da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Sér gio Gu er ra, agra de ço-lhe o apar te e, sin ce ra men-
te, aco lho as ob ser va ções que jul go opor tu nas de sua 
ma ni fes ta ção, mas su gi ro a V. Exª que, por cor re ção e
sin ce ri da de que são de sua pes soa, leia a car ta do
Par ti do dos Tra ba lha do res ao povo bra si le i ro an tes da 
ele i ção para que pos sa mos de ba tê-la em ple ná rio.

Faça a le i tu ra an tes, por que, se gu ra men te, o que es -
ta mos de fen den do é co e ren te com o que dis se mos
ao Bra sil du ran te o pe río do ele i to ral.

Se gun do, não sei que pre o cu pa ção jus ti fi ca da é
essa. É cla ro que é mo ti vo de pre o cu pa ção a es tag-
na ção que es ta mos vi ven do – tem po rá ria, acre di ta-
mos. Se for esse item, ace i to-o, mas acre di to que a re -
du ção do ris co Bra sil, bem como a que da da co ta ção
do dó lar – R$4,00 no seu Go ver no e no va lor que está
hoje – são mo ti vos de oti mis mo, pru den te e res pon sá-
vel, que te mos pela fren te. O in ves ti men to que es ta-
mos fa zen do no se tor pro du ti vo ru ral e a res pon sa bi li-
da de com que es ta mos tra tan do o Orça men to-Ge ral
da União nos tra zem mu i ta se gu ran ça no fu tu ro do
País e na re a ber tu ra da eco no mia para o cres ci men to
e a re to ma da da qui lo que acre di ta mos seja o for ta le-
ci men to do se tor pro du ti vo. Acre di to que é mu i to im -
por tan te a le i tu ra da car ta com pro mis so do Pre si den-
te Lula ao povo bra si le i ro.

Con ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res e, de po is, ao Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – No bre
Se na dor Tião Vi a na, a Mesa ape nas lem bra que V.
Exª dis põe de ape nas qua tro mi nu tos.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Tião Vi a na, pro cu ra rei ser bre ve para
dar a vez aos ou tros Se na do res, pois o tem po de V.
Exª está es go tan do-se. Te nho de ir di re ta men te ao
ful cro da ques tão:a re for ma da Pre vi dên cia é uma ne -
ces si da de do País. Entre tan to, ela está sen do fe i ta
en vol ven do os in te res ses dos Go ver na do res, prin ci-
pal men te. Então, se é que es ta mos aqui dis cu tin do a
re for ma com Se na do res que dão sus ten ta ção a Go-
ver na do res, não apo i an do essa re for ma, não vejo por
que, meu caro Lí der Tião Vi a na, es tar mos aqui so-
fren do um des gas te enor me para apo i ar Go ver na do-
res que não es tão pro cu ran do – nem to dos – o equi lí-
brio fis cal em seus Esta dos, a pon to de es ta rem que -
ren do ti rar 20% de suas re ce i tas para apli car onde
qui se rem, em obras ele i to re i ras, ti ran do re cur sos da
edu ca ção e da sa ú de. Se é para fa lar a ver da de, va -
mos es ta be le cer que os Esta dos fa çam a sua pró pria
re for ma da Pre vi dên cia e va mos fa zer só a da União.
O Pre si den te Lula pode ter ca í do numa ar ma di lha dos 
Go ver na do res por que, en quan to Lula está pen san do
no Bra sil, em equi li brar as fi nan ças, dar ao fu tu ro do
nos so País sus ten ta bi li da de so ci al e eco nô mi ca, há
pes so as aí pen san do de for ma di fe ren te, pen san do
na ele i ção. Nós não es ta mos pen san do na pró xi ma
ele i ção; es ta mos pen san do no fu tu ro de nos sos fi lhos
e de nos sos ne tos. Por isso, a pro pos ta que pre ten do
fa zer, como Lí der do PSB nes ta Casa, quan do che gar
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aqui a Re for ma da Pre vi dên cia, é a de que não te re-
mos nada a ver com a re for ma dos Go ver na do res.
Apre sen ta re mos emen das para que os Go ver na do-
res fa çam sua pró pria re for ma nos seus Esta dos.
Então, quem sabe, mu i ta dis cus são sem nexo aca ba-
rá nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
a V. Exª, que com par ti lha co nos co a res pon sa bi li da de
de olhar mos, quan do fa la mos de um novo Bra sil, para 
40 mi lhões de bra si le i ros que es tão ex clu í dos do sis -
te ma pre vi den ciá rio e pre ci sam da res pon sa bi li da de
do Par la men to afi na do com os Go ver na do res e com a 
Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Se não ti vés se mos esse ca mi nho do diá lo go ori -
en ta do pelo Pre si den te Lula, aon de che ga ría mos
numa dis cus são de Re for ma da Pre vi dên cia? Se gu-
ra men te nos anos an te ri o res, Se na dor Anto nio Car -
los Va la da res.

Con ce do um apar te ao Se na dor Hé lio Cota,
para en cer rar, Sr. Pre si den te. Se der tem po, con ce de-
rei um apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Sr. Pre si den-
te, ini ci al men te, que ro cum pri men tar o Lí der Tião Vi a-
na pela for ma ob je ti va e cla ra com que ex põe o mo -
men to que o Go ver no vive e que o Bra sil in te i ro acom -
pa nha com a ma i or emo ção. Te mos que lem brar que
o Bra sil não foi en con tra do da ma ne i ra como o Go ver-
no gos ta ria. Pa re ce até que a tran si ção no Bra sil ocor -
reu como na Ingla ter ra e nos Esta dos Uni dos: John
Ma jor pas san do o Go ver no para o Tony Bla ir e Clin ton
para Bush, com a eco no mia sa u dá vel, em fran co de -
sen vol vi men to, to dos os pro ces sos eco nô mi cos em
an da men to. Mas não. Enten de mos que o Go ver no en -
con trou uma si tu a ção ex tre ma men te de li ca da. Cada
Esta do da Fe de ra ção está vi ven do o mes mo dra ma
que o Go ver no vi veu e vive até ago ra, por que en con-
trou uma si tu a ção eco nô mi ca di fí cil. Por isso, eu me
re por to aos nú me ros, mu i to bem as si na la dos pelo
pró prio Pre si den te, quan do diz que a ques tão da Pre -
si dên cia está co lo ca da para o Con gres so. É cla ro que
o Go ver no está aber to a qual quer su ges tão, prin ci pal-
men te da Opo si ção, mas os nú me ros são mu i to cla -
ros: 19 mi lhões de bra si le i ros con so mem R$17 bi-
lhões da Pre vi dên cia, en quan to um mi lhão de pri vi le-
gi a dos con so mem R$23 bi lhões des sa mes ma Pre vi-
dên cia. Se al guém tem uma fór mu la má gi ca ca paz de
re sol ver esse pro ble ma que seja di fe ren te da pro pos-
ta do Go ver no, por fa vor, que a faça. Eu te nho a cer te-
za de que o Go ver no vai ace i tá-la.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de-
ço, Sr. Pre si den te. La men to não dis por de tem po para

con ce der os apar tes so li ci ta dos pe los Se na do res
Mão San ta e Ana Jú lia Ca re pa. Acre di to que o sen ti-
men to que fica no Par ti do dos Tra ba lha do res é de res -
pe i to pela Opo si ção, mas tam bém de bus ca de uma
re la ção pro po si ti va a fa vor de um novo Bra sil que to -
dos que re mos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A

Mesa agra de ce a co la bo ra ção de V. Exª pelo cum pri-
men to do tem po.

O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Con -
ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Arthur Vir gí lio,
como Lí der do seu Par ti do, o PSDB. S. Exª dis põe de
até 20 mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Com re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na ver da de, o bo ni to do jogo par la-
men tar é o exer cí cio per ma nen te da di a lé ti ca que
aqui se ten ta fa zer. É al guém cri ti car; al guém de fen-
der. Por ou tro lado, o tom com que se faz uma co i sa ou 
ou tra de pen de do tem pe ra men to, da con jun tu ra po lí ti-
ca e da von ta de de cada fre guês.

Fa la rei ra pi da men te, Sr. Pre si den te, so bre a vi a-
gem do Pre si den te Lula ao ex te ri or.

Eu es tou aqui com o jor nal The Ti mes e com a
Fo lha de S.Pa u lo de hoje. O jor nal The Ti mes diz:
“Impro vi so de Lula pro vo ca de bo che”. O en vi a do es -
pe ci al da Fo lha de S.Pa u lo, o res pe i tá vel jor na lis ta
Cló vis Ros si, sob o tí tu lo “Dis cur sos e Insen si bi li da-
des”, faz um ar ti go ques ti o nan do a va li da de e o al can-
ce da pa la vra do Pre si den te Lula no ex te ri or, do qual
leio um pe que no tre cho: “Mu i to bem, a ques tão se-
guin te é: al guém ouve de fato o que Lula diz? Suas fa -
las têm con se qüên cia, ou se rão ape nas mais uma co -
le ção de pa la vras para os ca u da lo sos ar qui vos da re -
tó ri ca po lí ti co-so ci al?”

Sr. Pre si den te, eu per ce bi mu i ta in con gruên cia.
Per ce bi que Sua Exce lên cia o Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca fez até um cer to jogo pe ri go so, Lí der José
Agri pi no, ao lon go dos úl ti mos co ló qui os da sua re-
cen te vi a gem ao ex te ri or, por exem plo, quan do diz,
em ple no pro ces so ele i to ral da Ingla ter ra, algo do tipo: 
“Mais dia, me nos dia, eu vol to aqui; aí já não é o Bla ir”,
ou seja, um ato fa lho qua se pre co ni zan do a der ro ta
do par ti do do Pri me i ro Mi nis tro Tony Bla ir nas ur nas, o 
seu an fi trião. Qu an do dis se co i sas como “Jac ques
Chi rac fa lou aqui lo de Bush”, ou “Shro e der fa lou aqui -
lo de Bush”, eu não vi al can ce e não vi a fi gu ra do ho -
mem de Esta do ali. E de po is de ter tido duas con ver-
sas pri vi le gi a das com o Pre si den te Bush, re fe re-se a
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ele de ma ne i ra de sa i ro sa – diz o jor nal –, “meio sé rio,
meio brin can do”.

Como con tri bu in te, eu não pago im pos tos para
o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca fa lar meio brin can-
do no ex te ri or. Ele tem de fa lar in te i ra men te sé rio, o
tem po in te i ro, por que lá não é lu gar para meia brin ca-
de i ra, para meia se ri e da de; é lu gar para com ple ta se -
ri e da de, até por que a com ple ta brin ca de i ra sig ni fi ca-
ria o caos para este País e para o nome que se pre -
ten de ver res pe i ta do no ex te ri or.

Digo mais: a con ti nu ar as sim, Sua Exce lên cia
que bra rá, em bre ve, o en can to que ain da exis te na Eu -
ro pa, essa Eu ro pa ma ter nal, pa ter nal, que ado ra tra ba-
lhar uma so li da ri e da de teó ri ca em re la ção aos po vos da 
nos sa ban da do mun do. Em bre ve, o en can to se que-
bra rá e, se a fi gu ra do Pre si den te se vul ga ri zar, pas sa rá
a ser vis to como al guém me nor, como algo de sim por-
tan te e ra re a rão os con vi tes para que Sua Exce lên cia
pro fi ra as suas te o ri as e elu cu bra ções.

O Pre si den te Lula pre ci sa fa lar me nos, efe ti va-
men te – e aqui se fala pela voz cons tru ti va da Opo si-
ção bra si le i ra; não é a Opo si ção do api to; não é a
Opo si ção da ba der na; não é a Opo si ção da gri ta ria;
não é a Opo si ção do ber re i ro; não é a Opo si ção das
gra va tas ber ran tes. É a Opo si ção cons tru ti va e que re-
mos fazê-la a fa vor do País. 

Fala de ma is mes mo; é pre ci so fa lar me nos. É
pou co aus te ro; pre ci sa ser mais aus te ro. Brin ca de-
ma is; pre ci sa brin car me nos. É fun da men tal, para va -
ler, que o Pre si den te meça cada con se qüên cia de
cada pa la vra que es bo ce, para que ama nhã uma con -
se qüên cia ines pe ra da pelo de sa vi so dele não vire
pre ju í zo para o em pre go, a eco no mia e o in ves ti men to
no Bra sil, para a cre di bi li da de do País no ex te ri or.

Sr. Pre si den te, o as sun to fun da men tal que me
trou xe aqui, hoje, foi pre ci sa men te algo que re pu to
es can da lo so. Não en ten do que es cân da lo seja me ra-
men te a fra u de. Escân da lo não é ape nas o rou bo de
di nhe i ro pú bli co, essa co i sa ob vi a men te es can da lo sa.
Escân da lo é algo que sai fora dos pa drões da nor ma-
li da de, que ame a ça, por exem plo, em per rar os ca mi-
nhos da ad mi nis tra ção nes te País, é algo que de-
mons tra a von ta de de apa re lhar par ti da ri a men te o
Esta do bra si le i ro – e di zem que isso acon te ce na Pe -
tro bras e em tan tos lu ga res. Mas vou aqui exi bir algo
con tun den te que es ta ria já acon te cen do no INSS.
Escân da lo para mim, por tan to, não é ape nas e sim -
ples men te di zer que se rou bou tan to, em tal lu gar ou
de quem se rou bou. Escân da lo é, por exem plo, o es -
pe tá cu lo da fi si o lo gia; es cân da lo é o es pe tá cu lo do
apa re lha men to do Esta do; es cân da lo é o de ses tí mu lo
a que se faça car re i ra e a que se in vis ta na me lho ria

da mão-de-obra in te lec tu al com que pos sa con tar o
ser vi ço pú bli co. Exi bo a mi nha pre o cu pa ção e, por -
tan to, o que, para mim, é a raiz de um es cân da lo ver -
da de i ro que tem que ser pro fun da men te dis cu ti do por 
esta Casa.

Sr. Pre si den te, o Cor re io Bra zi li en se de hoje
pu bli cou uma ma té ria de pá gi na in te i ra, de au to ria da
Jor na lis ta Ana D’Ângelo, cuja man che te é: INSS pro -
cu ra sin di ca lis tas.

Eu vou iden ti fi car nes ta ma té ria a fi gu ra do es -
cân da lo em al guns tre chos. A ma té ria é da Jor na lis ta
Ana D’Angelo, mas eu pen so tan to isso que pos so as -
su mir por ela se ela não dis ser que isso é plá gio meu.

Por en quan to as pas para a Jor na lis ta Ana
D’Angelo: “No go ver no PT, o ser vi dor do ins ti tu to que
foi di re tor de sin di ca to, de as so ci a ção de clas se ou de
al gu ma Orga ni za ção Não-Go ver na men tal (ONG)
leva van ta gem no pro ces so de se le ção dos 102 ge -
ren tes-exe cu ti vos para co man dar as agên ci as da Pre -
vi dên cia So ci al es pa lha das pe los es ta dos e Dis tri to
Fe de ral.”

Con ti nuo dan do voz à Jor na lis ta Ana D’Angelo:
“Para ge ren ci ar o INSS, o exer cí cio de tal ati vi da de –
ou seja, di re tor de sin di ca to ou di ri gen te de uma ONG
– vale o mes mo – e de po is ela pro va até que vale mais 
– que um cur so su pe ri or.

Per doe, ela tem ra zão. “Para ge ren ci ar o INSS, o 
exer cí cio...”– eu que ro que o exer cí cio seja bem anar -
qui za do, eu não que ro exa ge rar, eu que ro sim ples-
men te me ater ao que para mim é um es cân da lo de
ver da de – ...de tal ati vi da de – ou seja, di re tor de ONG, 
di re tor de sin di ca to – vale o mes mo que um cur so su -
pe ri or, cin co ve zes mais que uma es pe ci a li za ção em
pós-gra du a ção ou três ve zes mais que um mes tra do
ou dou to ra do. É o que pre vê o edi tal nº 1, de 11 de ju -
nho des te ano.” Aliás, só po dia ser des te ano, o Go-
ver no não tem um ano ain da, e não po de ria se ria ser
de ou tro ano, pois se ria de ou tro go ver no. Não pre ci so
mais ci tar que é des te ano, pois es ta mos há ape nas
seis me ses do que me pa re ce um ca mi nho ba ti do
para um cer to des go ver no.

A jor na lis ta Ana D’Angelo joga até mais duro do
que eu gos ta ria e diz: “Para os ser vi do res da casa, é
jogo de car tas mar ca das, para aco mo dar nos car gos
os apa ni gua dos do PT”. Quem dis se isso é a jor na lis ta.

Con ti nua a jor na lis ta Ana D’Angelo: “A Di re to ra
de Re cur sos Hu ma nos do INSS, a ex-de pu ta da dis tri-
tal Lú cia Car va lho, do PT, do Dis tri to Fe de ral, de fen de
seus cri té ri os ino va do res no mer ca do de se le ção de
exe cu ti vos.” Diz a Drª Lú cia Car va lho, re cen te men te
in jus ti ça da pelo ele i tor do Dis tri to Fe de ral: “às ve zes,
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a pes soa tem um ca mi nhão de di plo ma e não cor res-
pon de à ne ces si da de ge ren ci al da ad mi nis tra ção”. A
Drª Lú cia Car va lho é con tra di plo ma e tem mais ran -
cor se se ti ver um ca mi nhão de di plo mas do que se for 
so men te um. Se for so men te um, tal vez ela per doe,
mas se fo rem mu i tos di plo mas, ela não per doa. Ou
seja, to dos os nos sos es cóis es ta ri am em si tu a ção de 
de sem pre go, a co me çar por Cel so Fur ta do, a de pen-
der dos cri té ri os ex pli ci ta dos pela Drª Lú cia Car va lho.

Há quem pen se di fe ren te. O Pre si den te da
Asso ci a ção Na ci o nal dos Ser vi do res da Pre vi dên cia
So ci al, Anasps, Dr. Pa u lo Cé sar de Sou za, acu sa a di -
re ção do INSS de que rer iden ti fi car o per fil ide o ló gi co
de cada um. Pe las no vas re gras, cada ge ren te será
es co lhi do por meio de uma lis ta quín tu pla en ca mi nha-
da ao Mi nis tro da Pre vi dên cia e não mais trí pli ce
como era an tes.

Se tem ra zão o Sr. Pa u lo Cé sar, está fa lan do de
aten ta do à de mo cra cia, es ta mos fa lan do de al gu ma
co i sa para fas cis ta, es ta mos fa lan do de al gu ma co i sa
que sig ni fi ca o es cu so e o es can da lo so den tro des se
cri té rio que para mim é um cri té rio es cu so e es can da-
lo so.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
mu i ta hon ra, com mu i ta ale gria.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Estou pas mo.
Essas exi gên ci as cons tam de um edi tal?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PMDB – AM) – De
um edi tal.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª tem
cer te za?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PMDB – AM) – É o
que diz a jor na lis ta Ana D’Angelo e o edi tal é o de nú -
me ro 1, do dia 11 de ju nho. Quer di zer, não hou ve ou tro
edi tal. O úni co edi tal que veio foi para cer ce ar a opor tu-
ni da de li vre de tra ba lhar e para quem sabe con ti nu ar
no tra ba lho que, a meu ver, é in di gi ta do, por que in fe li ci-
ta rá quem ten te, in fe li ci ta rá o Bra sil e tem a lei do re tor-
no para apa re lhar o Esta do bra si le i ro.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – V. Exª já ima -
gi nou se essa moda pega? Mi nha Nos sa Se nho ra!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PMDB – AM) – Se a
moda pega te re mos uma Re pú bli ca cor po ra ti va, que
tem exem plos no pas sa do de fra cas so. Essas re pú bli-
cas cor po ra ti vas nun ca se ca sam com a idéia da de -
mo cra cia como va lor ab so lu to, e por ou tro lado, isso é
algo que se apro xi ma da cor rup ção, a meu ver. Re pi-
to: a cor rup ção não é ape nas rou bar di nhe i ro. Rou bar
di nhe i ro é ob vi a men te cor rup ção. Isso aqui me pa re-

ce cor rup ção de cos tu mes. Ou seja, que ro em pre gar
pes so as mi nhas, por isso vou pre te rir o dou tor, o mes -
tre, o pós-gra du a do, por que pre ci so abrir va gas para
sin di ca lis ta que tal vez não sa i bam tra tar – não sei se
sa bem – a ques tão dos prin ci pa is in te res sa dos que
são os be ne fi ciá ri os do sis te ma de sa ú de e se gu ri da-
de so ci al no País. Se as sim ocor re, está-se usan do di -
nhe i ro pú bli co, o que leva in fe li ci da de so ci al ao País.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Per mi te
V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Con -
ce do a apar te ao Lí der Se na dor Re nan Ca lhe i ros.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª faz, sem dú vi da, uma opo si ção
di re ta, mas com pe ten te. Não é exa ge ro ne nhum da
mi nha par te re co nhe cer isso, em bo ra eu es te ja na
base do Go ver no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª, que é um que ri do com pa nhe i ro.

O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na dor
Arthur Vir gí lio, V. Exª traz hoje um as sun to ver da de i ra-
men te ir res pon dí vel, tan to mais se essa po si ção não
for ape nas da Di re to ra do INSS, mas do Go ver no e se
for ver da de o que ela diz es tar con ti do no edi tal pu bli-
ca do. Se algo di fe ren cia o par la men ta ris mo do pre si-
den ci a lis mo é exa ta men te a ne ces si da de de pro fis si-
o na li zar o Esta do. Quem de fen de o par la men ta ris mo
o faz, so bre tu do, pela pos si bi li da de efe ti va da pro fis si-
o na li za ção, da trans pa rên cia, da for ma ção de qua-
dros e da sua re u ti li za ção se jam qua is fo rem os go-
ver nos. Indu bi ta vel men te, essa é hoje a prin ci pal ma -
té ria pu bli ca da nos jor na is na ci o na is. Se na dor Arthur
Vir gí lio, V. Exª no va men te abor da o as sun to com
gran de pre ci são. Está com a pa la vra o Go ver no, que
deve res pon der so bre a ma té ria. Mais uma vez, V. Exª
está de pa ra béns.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri -
ga do, Se na dor Re nan Ca lhe i ros. Te nho por V. Exª um
an ti go apre ço. Ima gi no que sem pre ha ve rá es ses
pon tos de en con tro, até por que sua pre o cu pa ção com 
o País e sua lu ci dez não lhe per mi ti ri am fi car omis so
di an te des se fato. Ape nas re gis tro que não me sur -
pre en do com o seu apar te po si ti vo e fra ter no, so li dá-
rio com a de nún cia que, per ple xo, pro fi ro.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Per mi-
te V. Exª um apar te?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O SR. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, tal qual V. Exª, tam bém es tou per -
ple xo com essa ma té ria. Vim de Belo Ho ri zon te hoje e 
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fi quei es pan ta do ao ler essa ma té ria no jor nal. Não é
pos sí vel que te nha mos esse tipo de de ses tí mu lo ao
es tu do. Re al men te cabe ao Go ver no, como bem dis -
se o Se na dor Re nan Ca lhe i ros, ex pli car por que uma
mi li tan te par ti dá ria que não ven ceu as ele i ções ocu -
pa rá o pos to de Di re to ra do INSS e, de al gu ma ma ne i-
ra, pre ten de apa re lhar esse ór gão ape nas com sin di-
ca lis tas. É mu i to bom ser sin di ca lis ta. Cre io ser uma
ta re fa im por tan te de fen der as pes so as da sua área.
Mas é evi den te que não pos so con cor dar com que
esse cri té rio pese mais do que o es tu do. Se ria um
gran de de ses tí mu lo ao es tu do no Bra sil. Pre ci sa mos
tan to de que os bra si le i ros te nham mais anos de es tu-
do. Vi mos re cen te men te que o Bra sil me lho rou no ín -
di ce de de sen vol vi men to hu ma no exa ta men te por ca -
u sa da edu ca ção. Foi esse o fa tor que pos si bi li tou ao
Bra sil me lho rar sua po si ção no ran king das na ções.
Con si de ro mu i to bom, caro Lí der Arthur Vir gí lio, po-
der re ve ren ci ar o Pre si den te Lula e o Vice-Pre si den te
José Alen car – am bos vi e ram de ber ço hu mil de, são
tra ba lha do res, e che ga ram aos mais al tos car gos do
País. Con si de ra mos um belo exem plo de vida al guém
como o Pre si den te Lula, que saiu do Nor des te, lu tou
em São Pa u lo e che gou à Pre si dên cia da Re pú bli ca.
Mas não é pos sí vel ago ra di zer que não se deve es tu-
dar. Sin to que a con clu são des se di ta do é um pou co
isto: “Não es tu dem mu i to, não, que não é tão im por-
tan te as sim”. Eu que ria, en tão, cum pri men tá-lo por
sua po si ção e ma ni fes tar mi nha per ple xi da de da mes -
ma ma ne i ra: não é pos sí vel que es te ja vi go ran do um
edi tal como esse, que cer ce ia a prá ti ca de se atri bu ir
ma i or pon tu a ção para quem tem me lhor qua li fi ca ção.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB-AM) – Agra de-
ço a V.Exª, Se na dor Edu ar do Aze re do, cujo apar te lú ci-
do só faz mes mo va lo ri zar o meu mo des to dis cur so.

Ouço a Se na do ra Ide li Sal vat ti.
A Srª Ide li Sal va ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor

Arthur Vir gí lio, em pri me i ro lu gar, eu que ria en ten der:
tra ta-se de um pro ces so de se le ção – lis ta quín tu pla
para a in di ca ção de car gos de che fia den tro do INSS.
É isso?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V.
Exª me per gun ta?

A Srª Ide li Sal va ti (Blo co/PT – SC) – Sim, es tou
fa zen do uma per gun ta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sou
mu i to pou co en ten di do nos me an dros des te Go ver no.
Ape nas leio aqui, com cer ta...

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Isso por -
que V. Exª foi Go ver no ao lon go de oito anos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (Blo co/PT – SC) – Fui,
mas vou lhe dar os cri té ri os de meu Go ver no, da qui a
pou co, com pa ra ti va men te, e V. Exª vai já en ten der.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Eu gos ta ria
mu i to de sa ber qua is eram os cri té ri os do Go ver no...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vou
ler, V. Exª vai já sa ber.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Então, a
pri me i ra per gun ta se ria esta: como fun ci o na va no Go -
ver no an te ri or? Esta be le cer cri té ri os para a lis ta quín -
tu pla para es co lher de for ma trans pa ren te não me pa -
re ce algo tão ab sur do as sim. Pa re ce-me, até, que
seja um pro ces so vi san do a que fi que cla ro para todo
mun do o que está sen do es ta be le ci do e le va do em
con si de ra ção. A ou tra ques tão é que me ca u sa mu i to
es pan to, que a de cla ra ção...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Lon -
ge de mim que rer es pan tar V. Exª, sou um ca va lhe i ro,
an tes de tudo.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se V. Exª
me de i xas se con clu ir ra pi da men te o meu ra ci o cí nio,
eu não lhe to ma ria tan to tem po com meu apar te. Ca u-
sa-me es tra nhe za uma de cla ra ção que des con si de ra
di plo mas ou des va lo ri za o es tu do, vin da de uma pes -
soa como a Lú cia, que eu co nhe ço: que é pro fes so ra
e mi li tan te ati va na de fe sa da es co la pú bli ca nes te
País ao lon go da sua ati vi da de sin di cal e da sua ati vi-
da de como De pu ta da. Qu e ro di zer ain da que de ter mi-
na das ma té ri as e de ter mi na dos ques ti o na men tos,
com o pas sar dos dias e os es cla re ci men tos, aca bam
por se des man cha rem. Re lem bro que, quan do hou ve
a po lê mi ca a res pe i to dos cri té ri os ide o ló gi cos para
os pro je tos de apo io cul tu ral, e ti ve mos aqui no Se na-
do au diên ci as pú bli cas para tra tar do as sun to e, de po-
is, in clu si ve, al gu mas fo ram des con vo ca das, como foi
o caso do Sr. Luiz Gus hi ken, Se cre tá rio de Co mu ni ca-
ção, por que fi cou cla ro que, no fun do, não ha via ne -
nhu ma ten dên cia ide o ló gi ca, ne nhu ma ação de cen -
su ra às obras cul tu ra is. O que es ta va por trás, efe ti va-
men te, era um des mon te, que es ta va in co mo dan do
de ter mi na dos seg men tos da área cul tu ral que, ao lon -
go de mu i tos anos, fo ram be ne fi ci a dos no eixo
Rio/São Pa u lo, seg men tos que se sen ti ram ame a ça-
dos por uma dis tri bu i ção mais jus ta, mais eqüi ta ti va e
ra ci o nal para to das as di ver si da des cul tu ra is e para
to dos os Esta dos. Eles, sen ti do-se ame a ça dos de
per der, es ta vam fa zen do ba ru lho. Acho cor re to que V.
Exª tra ga o as sun to, mas tal vez fos se bom não dar
tan ta ên fa se, por que, como no caso da Cul tu ra, pode
de po is fi car de mons tra do que não é bem isso. Então,
como con fio na Lú cia, por co nhe cê-la há mu i to tem po,
acho que po de mos nos com pro me ter em tra zer in for-
ma ções para po der mos pro lon gar o de ba te sob a óti -
ca do que re al men te é e não pelo que apa ren ta ser.
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O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – A
Mesa in for ma a V. Ex.ª que o seu tem po está fin do,
mas hou ve um pro ble ma téc ni co du ran te a sua fala e,
as sim, V. Exª terá mais dois mi nu tos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se -
na do ra Ide li Sal vat ti, lhe res pon do com bre vi da de.

Te nho a im pres são que cabe a uma pes soa leal
a seu Par ti do e a seu Go ver no como V. Ex.ª dois pa -
péis: o pri me i ro, em uma hi pó te se, in ter pe lar o Go ver-
no e o ou tro, ape sar da ami za de, pe dir a de mis são da
Dr.ª Lú cia.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – De je i to
ne nhum.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não? 
Então, não faça isso. E se ria uma omis são di an te de
algo de in te res se pú bli co.

No ou tro epi só dio, to da via, eu era o au tor do re -
que ri men to. Os Lí de res do Go ver no me pe di ram para
re ti rar o re que ri men to e o fiz em fun ção de um re cuo.
Dis se ram uma co i sa um dia, dis se ram ou tra no ou tro;
re ti rei. Se ti ves sem man ti do a mes ma opi nião, te ria
vin do aqui o Sr. Luiz Gus hin ken. Se fa lar al gum des -
pa u té rio como aque le, virá aqui a con vi te meu e te rei
o pra zer de ouvi-lo.

Não te nho mais como lhe con ce der o apar te. La -
men to mu i to, mas pas sa rei a mi nha pre o cu pa ção,
mes mo.

“No sis te ma de ava li a ção do Go ver no do PT, o
exer cí cio de ati vi da des co mu ni tá ri as e sin di ca is pas -
sa a ser con ta do tan to na pri me i ra fase, por meio de
pon tu a ção, como na se gun da, em que o can di da to é
en tre vis ta do por uma equi pe de con sul to ria ex ter na...”

Aí diz: “Essa ba lan ça está com um lado mu i to pe -
sa do”, se gun do o Pre si den te da Per fil Exe cu ti vos,
Antô nio Car los Mar tins. “É uma se le ção ten den ci o sa”.

Diz ele tam bém:
“Esse sis te ma está pe can do pela base e o ser vi-

ço pú bli co pode per der re cur sos hu ma nos de alta
qua li da de”.

Diz o Sr. Mar tins ain da:
“Em qual quer pro ces so des sa na tu re za tem que 

ha ver dois fa to res: co nhe ci men to e ex pe riên cia. Dar
uma pon tu a ção ma i or para quem foi de sin di ca tos e
de ONGs em de tri men to de quem tem mes tra do, dou -
to ra do ou MBA é uma ava li a ção de fi ci tá ria.”

Diz ain da a di re to ra da Ma na ger – Asses so ria
em Re cur sos Hu ma nos, em Belo Ho ri zon te, He lo í sa
Gon ti jo: “Di an te da nos sa re a li da de de mer ca do, uma
pós-gra du a ção ou mes tra do con ta ria mais do que o
exer cí cio de di re ção de sin di ca to ou de as so ci a ção. A
pes soa tem que co nhe cer um pou co de tudo, es tar
es tu dan do e in ves tin do na car re i ra”.

Ago ra digo a V. Exª, Se na do ra Ide li, qua is eram
os cri té ri os:

No Go ver no Lula, quem tem o se gun do grau
leva 0,5 pon to; no Go ver no Fer nan do Hen ri que, le va-
va 01 pon to.

No Go ver no Lula, quem tem en si no su pe ri or
leva 01 pon to; no Go ver no Fer nan do Hen ri que, le va va
02 pon tos.

A pós-gra du a ção, no Go ver no Lula, vale 0.2; no
Go ver no Fer nan do Hen ri que, 0.5; mes tra do ou dou to-
ra do, 0,3 no Go ver no Lula; 0,5 no Go ver no Fer nan do
Hen ri que.

Qu an to à par ti ci pa ção em se mi ná ri os, con gres-
sos, fó runs, pa i néis e en con tros nos úl ti mos cin co
anos, em pa tam em 0,3. 

E par ti ci pa ção em en ti da des as so ci a ti vas e co -
mu ni tá ri as – aí é que está o fato in te res san te – no Go -
ver no Fer nan do Hen ri que, não ti nha va lor, não re pre-
sen ta va nada; no Go ver no Lula, 0,5 se essa par ti ci pa-
ção for até um ano; se for ma i or, 01 pon to.

Te nho a im pres são, Sr. Pre si den te, de que te-
mos, de ma ne i ra bem cla ra, que es ta be le cer que isso, 
sim, sig ni fi ca des mon te do ser vi ço pú bli co! Isso sig ni-
fi ca de ses ti mu lar o es tu do! Já con cluo, Sr. Pre si den te.
Isso sig ni fi ca di zer que al guém, pela via fá cil de con -
tar tem po de uma su pos ta mi li tân cia sin di cal, che ga
ao topo da sua car re i ra! Esse al guém en con tra ria
pou cas ra zões para bus car um MBA, para bus car um
mes tra do, para bus car um dou to ra men to.

Faço aqui a de nún cia, Sr. Pre si den te. E digo
mais ao en cer rar: Opo si ção, quan do co me ça a cri ti car
a par tir do se gun do ou do ter ce i ro ano, está cri ti can-
do, tal vez, em cima de er ros ir re me diá ve is. E aqui
está o dado cons tru ti vo, não im por ta o tom que eu
ado te: a Opo si ção, quan do cri ti ca aos seis me ses,
Se na dor Tas so Je re is sa ti, está sen do cons tru ti va du -
pla men te, seja pelo tom, que é fra ter no, seja por que
isto aqui é qua se uma con sul to ria – dá tem po de con -
ser ta rem, se as sim o de se ja rem. Se não o de se ja rem,
é por que que rem la bo rar em erro aci ma de erro. E
erro aci ma de erro leva ao de sas tre po lí ti co, já di zi am
to dos aque les que es tu da ram e fi ze ram Ciên cia Po lí ti-
ca an tes de nós.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (He rá cli to For tes) – Com a 

pa la vra, como Lí der do PSB, o no bre Se na dor João
Ca pi be ri be. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, fui de sig na do por esta Casa
para acom pa nhar a XIV Re u nião do Co mi tê de Ne go-
ci a ções Co mer ci a is da Alca. Jun ta men te com o Se na-
dor Edu ar do Aze re do, par ti ci pei, du ran te a se ma na
pas sa da, de to das as ne go ci a ções. E de se jo aqui
trans mi tir nos sas ob ser va ções, o que con si de ro fun -
da men tal no sen ti do de com pre en der mos o pro ces so
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de ne go ci a ção ini ci a do pe los idos de 1994 e que, nes -
te mo men to, con ta com uma agen da aper ta da, pois
de ve ria, em tese, fi na li zar em 2005. É o acor do exis -
ten te en tre os Pre si den tes das 34 Na ções la ti no-ame-
ri ca nas.

Gos ta ria de, ra pi da men te, re la tar a im por tân cia
da cri a ção da Alca. O Bra sil é a oi ta va eco no mia (PIB)
do mun do, se gun do da dos do Fun do Mo ne tá rio Inter -
na ci o nal, de 1999. O Bra sil man tém re la ções co mer-
ci a is de im por ta ção e ex por ta ção com pra ti ca men te a
ma i o ria dos pa í ses – uma “cor ren te de co mér cio”
(com pra/ven das) que se man tém, no en tan to, es tag-
na da, na casa dos US$100 bi lhões. E essa es tag na-
ção já dura al guns anos.

É fato his tó ri co que os nos sos ma i o res par ce i ros
são os pa í ses do Naf ta: US$18 bi lhões de ex por ta-
ção, em 2002, ou 30% do to tal da re ce i ta bra si le i ra em 
di vi sas ob ti das com nos sas ven das para os Esta dos
Uni dos, Ca na dá e Mé xi co; e US$11 bi lhões em im-
por ta ções, ou 25% de tudo que com pra mos do mun -
do no ano pas sa do.

É in dis cu tí vel o peso do mer ca do ame ri ca no
para nos sas ex por ta ções. So zi nhos, os Esta dos Uni -
dos res pon de ram, no ano pas sa do, por US$15,5 bi -
lhões das nos sas ex por ta ções, ou 25,7% das ven das
to ta is de US$60,36 bi lhões. Impor ta mos dos Esta dos
Uni dos, tam bém em 2002, US$10,43 bi lhões, ou
22,09% do to tal.

É pre ci so lem brar que, em se gui da, nos sos ma i-
o res par ce i ros são os pa í ses da União Eu ro péia e do
Mer co sul.

As nos sas re la ções co mer ci a is com o Mer co sul
– Argen ti na, Pa ra guai e Uru guai – es tão con so li da-
das. São par ce i ros in dis pen sá ve is em qual quer ce ná-
rio de ne go ci a ções e po lí ti cas de ex pan são de nos so
co mér cio ex te ri or. Nos sas com pras e ven das aos par -
ce i ros do Mer co sul co me ça ram em 1982, no pa ta mar
de US$1,9 bi lhão. Atin gi mos uma cor ren te co mer ci al
de US$10,5 bi lhões em 1994. O auge de nos sas tran -
sa ções co mer ci a is foi no biê nio 97/98, quan do che ga-
mos ao pa ta mar de US$18 bi lhões em im por ta-
ções/ex por ta ções. Mes mo com a cri se eco nô mi ca
que cas ti gou a eco no mia ar gen ti na – sem fa lar em
nos sos pro ble mas, como a re cen te cri se cam bi al –, a
nos sa cor ren te co mer ci al com o blo co do Mer co sul fe -
chou o ano de 2002 com US$ 8,9 bi lhões.

A re cu pe ra ção da Argen ti na será be né fi ca a to -
dos nós. O Mer co sul de mons trou ser uma re a li da de
eco nô mi ca im por tan te para to dos os seus mem bros:
a nos sa cor ren te co mer ci al com o Mer co sul vem cres -
cen do, ape sar das cri ses, com fir me za, em re la ção à
cor ren te co mer ci al to tal do Bra sil.

Em 1982, nos so in ter câm bio no âm bi to do Mer -
co sul era de 5% de toda nos sa cor ren te co mer ci al
com as de ma is na ções do mun do. Em 1994, a “fa tia”

do Mer co sul na cor ren te ge ral de co mér cio ex te ri or
bra si le i ro já ha via acres ci do para 13,7% de um to tal
de US$76,6 bi lhões, e pas sou para 16,4%, em 1997.
Atu al men te, em 2002, o Mer co sul res pon de por 8,2%
de tudo que com pra mos e ven de mos ao mun do, em
um to tal de US$ 107,5 bi lhões.

Enfim, com cri se ou sem cri se, o Mer co sul tem
sido, na mé dia, um par ce i ro fiel que re pre sen ta 10%
de tudo que im por ta mos ou ex por ta mos, e não po de-
mos fa lar em Alca sem fa lar, si mul ta ne a men te, nas
na ções par ce i ras do Cone Sul.

Tam bém pre ci sa mos ter em men te que mo men-
to his tó ri co vi ve mos po lí ti ca e eco no mi ca men te, ou
seja, a eco no mia bra si le i ra está em re ces são. O nos -
so PIB deu mar cha a ré a pa ta ma res de dez anos
atrás. Nos sa dí vi da in ter na é o ma i or obs tá cu lo para o
re lan ça men to da agen da de mo crá ti ca: cres ci men to
com de mo cra cia e in clu são so ci al. Nos sos su pe rá vits
co mer ci a is se fa zem cres cen te men te nos com mo di-
ti es da agri cul tu ra in ten si va, pres si o nan do nos sas re -
ser vas na tu ra is. Exem plo dra má ti co é o au men to de
40% no des ma ta men to da Ama zô nia no úl ti mo biê nio.

Há uma cres cen te in te gra ção en tre as gran des
eco no mi as, da União Eu ro péia e dos Esta dos Uni dos,
e uma pre sen ça he ge mô ni ca po lí ti ca e mi li tar dos
Esta dos Uni dos no ce ná rio mun di al. O Bra sil, por tan-
to, não pode pres cin dir de ne go ci ar sua pre sen ça in -
ter na ci o nal sem per da de so be ra nia. Em ou tros ter -
mos, po de mos, sim, nos re cu sar a vi a bi li zar a Alca,
des de que o peso da nos sa eco no mia nos faz dis pen-
sá ve is para que ela se tor ne re a li da de. Mas não po de-
mos ado tar uma ati tu de iso la ci o nis ta. Essa pos tu ra
nos obri ga a co nhe cer e acom pa nhar as ne go ci a ções
da Alca e apre sen tar nos sos in te res ses de for ma mu i-
to cla ra.

A XIV Re u nião do Co mi tê de Ne go ci a ções Co -
mer ci a is em El Sal va dor.

Pela pri me i ra vez, o Go ver no bra si le i ro con vi dou
re pre sen tan tes do Con gres so Na ci o nal a in te grar,
como ob ser va do res ofi ci a is, a de le ga ção de ne go ci a-
do res bra si le i ros na Alca. Cabe, nes te mo men to, evi -
den te men te, um elo gio ao Pre si den te Lula por ex-
pres sar esta ne ces si da de: o Con gres so Bra si le i ro – o
Se na do Fe de ral e a Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal – tem um de ver fun da men tal
para com a Na ção bra si le i ra na ques tão da Alca. O
Pre si den te da Casa, Se na dor José Sar ney, que im-
ple men tou o Mer co sul quan do do seu man da to como
Pre si den te da Re pú bli ca, sabe mu i to bem da im por-
tân cia es tra té gi ca des sa ques tão.

A nos sa vi a gem e do Se na dor Edu ar do Aze re do
a El Sal va dor foi ex tre ma men te pro du ti va.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor João Ca pi be ri be, V. Exª me per mi te um apar te?
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-
dor João Ca pi be ri be, V. Exª ob ser va mu i to bem a im -
por tân cia das ne go ci a ções em re la ção à im plan ta ção
da Alca, pre vis ta para 2005. Com essa de ci são da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal de
se fa zer pre sen te, nós pu de mos acom pa nhar de per to
as ne go ci a ções pre li mi na res, em nome do Se na do Fe -
de ral, e vi mos que ou tras en ti da des bra si le i ras tam-
bém par ti ci pam des se acom pa nha men to, como a
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra, a Con fe de ra-
ção Na ci o nal da Indús tria, fa zen do com que o Bra sil,
re pre sen ta do pe los fun ci o ná ri os dos di ver sos Mi nis té-
ri os que têm a ver com a ne go ci a ção da Alca, pos sa
exer cer sua fun ção da me lhor ma ne i ra, de fen den do os
nos sos in te res ses. Po de mos ver ain da a im por tân cia
da atu a ção con jun ta do Bra sil, da Argen ti na, do Uru-
guai e do Pa ra guai, re pre sen ta dos de ma ne i ra una
pelo Mer co sul. Só que a ta re fa me pa re ce re al men te
mu i to di fí cil. De ve mos dar aten ção re do bra da às ques -
tões li ga das à Alca. Tra ta-se de uma ne go ci a ção ex tre-
ma men te di fí cil, na qual os pa í ses que têm per fil eco -
nô mi co mais for te pre do mi nam. São 34 pa í ses, mu i tos
dos qua is são ilhas, pa í ses mu i to pe que nos, mas que
têm as sen to e voz da mes ma ma ne i ra que o Bra sil.
Assim, pa re ce-me mu i to im por tan te que o Se na do Fe -
de ral, como V. Exª bem men ci o nou, es te ja pre sen te,
acom pa nhan do es sas ne go ci a ções, fun da men ta is
para a de fe sa do Bra sil, para que a nos sa pro du ção in -
dus tri al, co mer ci al e agrí co la te nha as bar re i ras li be ra-
das quan do pos sí vel e que o co mér cio seja fe i to de
ma ne i ra ade qua da aos nos sos in te res ses. Por tan to,
eu gos ta ria de cum pri men tá-lo por ter re pre sen ta do o
Se na do co mi go nes sa mis são – V. Exª como re pre sen-
tan te da base de apo io ao Go ver no e eu como re pre-
sen tan te da Opo si ção. É evi den te que, na que le mo-
men to, nós re pre sen tá va mos jun tos o in te res se do
Bra sil. A vi si ta à Assem bléia Na ci o nal de El Sal va dor
foi im por tan te para mos trar o in te res se do Bra sil pelo
país ami go. Nós cons ta ta mos que a ini ci a ti va do Bra sil
será, in clu si ve, se gui da por ou tros pa í ses que per ce-
bem a im por tân cia de o Po der Le gis la ti vo tam bém es -
tar pre sen te e não ser ape nas um ra ti fi ca dor de tra ta-
dos fu tu ros. Meus cum pri men tos, Se na dor.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Edu ar do Aze re do, pelo seu
apar te.

Ti ve mos a opor tu ni da de de cons ta tar que es sas
ne go ci a ções dão-se em âm bi to fe cha do, dis tan ci a das
das so ci e da des do con ti nen te. Os úni cos Par la men ta-
res pre sen tes à re u nião do Co mi tê éra mos nós, por
uma de ci são, evi den te men te, do nos so Go ver no. Por
en quan to, o Co mi tê é com pos to por re pre sen tan tes
do Po der Exe cu ti vo do con ti nen te. O Go ver no bra si le i-

ro abriu essa ex ce ção para que pu dés se mos acom-
pa nhar, como ob ser va do res, e es cla re cer a opi nião
pú bli ca do nos so País a res pe i to do que sig ni fi cam as
ne go ci a ções. Como ve re mos mais à fren te, esse é um 
tra ta do de li vre co mér cio com pro fun dos im pac tos na
vida na ci o nal.

Como eu me re fe ria ao Se na dor Edu ar do Aze re-
do, nos sa pri me i ra e mais de sa gra dá vel sur pre sa foi
ob ser var que o Bra sil con ti nua a ser tra ta do como um
país es tra nho em face das de ma is na ções das Amé ri-
cas – to dos os do cu men tos ofi ci a is e as tra du ções si -
mul tâ ne as usam ape nas a lín gua in gle sa e a es pa-
nho la; ne nhum do cu men to cir cu la va na lín gua por tu-
gue sa.

O Emba i xa dor bra si le i ro Adhe mar Ba ha di an,
como co-pre si den te do atu al es tá gio de ne go ci a ções,
deu uma li ção de di plo ma cia e de so be ra nia ao ini ci ar
sua fala uti li zan do nos sa lín gua pá tria. Os tra du to res
e di plo ma tas fi ca ram per di dos como se um mar ci a no
hou ves se to ma do de as sal to o mi cro fo ne da con fe-
rên cia, uti li zan do uma lín gua ab so lu ta men te es drú xu-
la. Era sua for ma cor di al de pro tes tar pelo não cum pri-
men to da so li ci ta ção, fe i ta na re u nião an te ri or do Co -
mi tê de Ne go ci a ções Co mer ci a is, pela ado ção do
por tu guês como a ter ce i ra lín gua ofi ci al das me sas de 
dis cus são da Alca.

Fi cou a pro mes sa, a ser cum pri da na pró xi ma re u-
nião do Co mi tê, em Por to Espa nha, no Ca ri be. Afi nal,
so mos 170 mi lhões de ci da dãos fa lan do por tu guês e
tam bém a prin ci pal eco no mia da Amé ri ca La ti na.

Ou tro fato que nos ca u sou es tra nhe za e pena foi 
a to tal e ab so lu ta au sên cia da im pren sa bra si le i ra no
en con tro em São Sal va dor. O Co mi tê de Ne go ci a ções
Co mer ci a is tem o man da to di re to dos mi nis tros de co -
mér cio de 34 na ções para co or de nar te mas dis tri bu í-
dos em 11 gru pos de tra ba lho e sis te ma ti zar mo ções
que, ao se rem ado ta das, vão pro vo car pro fun dos im -
pac tos so ci a is, eco nô mi cos e cul tu ra is em todo o con -
ti nen te. Po de mos es cu sar a gran de im pren sa bra si le i-
ra, no to ri a men te de alta qua li da de pro fis si o nal, mas
vi ven do fase de agu da cri se eco nô mi ca. Con tu do,
des ta tri bu na, fa ze mos um ape lo para que ao me nos
o Go ver no bra si le i ro que bre o gelo or ça men tá rio da
Ra di o brás, por ser agên cia ofi ci al e por ter um his tó ri-
co de pro fis si o na lis mo à toda pro va, para que faça a
co ber tu ra de even tos como esse de El Sal va dor.

No nos so ver, a so ci e da de bra si le i ra ain da ca re-
ce de in for ma ções para ava li ar a im por tân cia cru ci al
das ne go ci a ções da Alca para nos so fu tu ro so ci al e
eco nô mi co. Na opi nião pú bli ca, exis te a per cep ção de 
que a Alca será sim ples men te algo se me lhan te ao
Mer co sul ou, en tão, uma ge ne ra li za da zona fran ca de 
co mér cio. Não é bem as sim: a pro pos ta he ge mô ni ca,
evi den te men te, é a dos Esta dos Uni dos e ela fala cla -
ra men te em um “tra ta do” de in te gra ção de mer ca dos
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e não sim ples men te de uma “área” de co mér cio mul ti-
la te ral.

Ape nas para re fres car nos sa me mó ria, todo
esse pro ces so teve iní cio em 1990, quan do o pai do
atu al Pre si den te nor te-ame ri ca no, Ge or ge Bush,
lan çou o pro gra ma de no mi na do “Ini ci a ti va para as
Amé ri cas”. Três te mas fo ram se le ci o na dos: in ves ti-
men tos, dí vi das ex ter nas e co mér cio. Já na ad mi nis-
tra ção de mo cra ta do Pre si den te Bill Clin ton, em de -
zem bro de 1994, ina u gu rou-se a fase mais or gâ ni ca
das ne go ci a ções. A Re u nião de Cú pu la das Amé ri-
cas, ou Cú pu la de Mi a mi, apro vou, atra vés de 34 pa í-
ses pre sen tes, uma De cla ra ção de Prin cí pi os e um
pla no de ação.

Gos ta ria de re cor dar a to dos nós qua is fo ram
es ses prin cí pi os, que con ti nu am em vi gor:

1) pre ser var e for ta le cer a de mo cra cia
nas Amé ri cas;

2) cri ar pros pe ri da de;
3) er ra di car a po bre za e a dis cri mi na-

ção de todo tipo;
4) atu ar com base no de sen vol vi men to

sus ten tá vel e na pre ser va ção am bi en tal.

Ve ja mos, ago ra, qua is são os gru pos de tra ba-
lho que têm se re u ni do e que são a base subs tan ci-
al des se pro ces so e so bre os qua is es ta mos ra zoá-
vel ou com ple ta men te alhe i os. Sete te mas subs tan ti-
vos fo ram es ta be le ci dos em 1995, na I Re u nião Mi -
nis te ri al, em Den ver, Esta dos Uni dos:

– aces so a mer ca dos;
– pro ce di men tos adu a ne i ros e re gras

de ori gem (das mer ca do ri as e ser vi ços);
– in ves ti men tos;
– nor mas e bar re i ras téc ni cas ao co-

mér cio;
– me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as;
– sub sí di os, an ti dum ping e di re i tos

com pen sa tó ri os;
– pe que nas eco no mi as.

Em Car ta ge na, na Co lôm bia, na II Re u nião Mi nis-
te ri al, fo ram cri a das mais qua tro co mis sões – po de mos
ob ser var que vai cres cen do a am bi ção da Alca – para
tra tar de te mas com im pli ca ções ex tre ma men te pro fun-
das na vida so ci al e eco nô mi ca dos po vos que ain da de-
vem de ci dir como vão in te grar a Alca:

– gru po de tra ba lho de com pras go ver-
na men ta is;

– di re i tos de pro pri e da de in te lec tu al;
– ser vi ços;

– po lí ti ca de con cor rên cia.

Por tan to, ao lon go des ses úl ti mos nove anos,
pou co con sen so foi lo gra do, mas a lis ta de no vos te -
mas foi se es ti can do e se in clu in do no pro ces so ne -
go ci a dor.

E há mais fa tos so bre os qua is não po de mos es -
tar in ge nu a men te alhe i os: no pró xi mo 3 de se tem bro,
ha ve rá em San ti a go do Chi le a II Re u nião Te má ti ca
do Co mi tê de Re pre sen tan tes Go ver na men ta is, que
tra ta rá da par ti ci pa ção da so ci e da de ci vil.

Por tan to, são pas sa dos qua se nove anos des de
o his tó ri co en con tro de Cú pu la de Mi a mi. To dos os co -
mi tês – os doze co mi tês de doze te mas di fe ren tes – e
gru pos de tra ba lho já se re u ni ram algo como duas de -
ze nas de ve zes. O gru po que cu i da da so ci e da de ci vil,
ou seja, um fó rum que re me te a 170 mi lhões de ci da-
dãos bra si le i ros, fora os de ma is que vi vem no con ti-
nen te, só se re u niu uma anê mi ca vez no Esta do de
São Pa u lo, e a pró xi ma ago ra é em San ti a go.

Em suma, Sr. Pre si den te, a ques tão da Alca não 
é tri vi al. Ela sig ni fi ca – caso seja man ti do o for ma to da 
pro pos ta nor te-ame ri ca na – um avas sa la dor im pac to
em nos sas re la ções so ci a is e em nos sa eco no mia in -
ter na. É por esse mo ti vo que já pro pu se mos, no âm bi-
to da Co mis são de Re la ções Exte ri o res, a cri a ção de
uma sub co mis são para dis cu tir es pe ci fi ca men te a
Alca, para que pos sa mos apro fun dar nos sos co nhe ci-
men tos e tam bém acom pa nhar os ne go ci a do res, que
es tão mu i to bem re pre sen ta dos pelo nos so Mi nis té rio
de Re la ções Exte ri o res, com uma po si ção hoje cla ra-
men te de fi ni da, ou seja, a ne go ci a ção é fe i ta pelo blo -
co de pa í ses do Mer co sul, que bus ca ne go ci a ções
com os Esta dos Uni dos e com os de ma is pa í ses do
con ti nen te.

Por tan to, essa pri me i ra ex pe riên cia da par ti ci-
pa ção par la men tar numa ro da da de ne go ci a ções pa -
re ce-nos fun da men tal para que o Par la men to tome
co nhe ci men to e para que, no fu tu ro, não ve nha ape -
nas ho mo lo gar uma de ci são to ma da em um am bi en te
tão fe cha do e tão dis tan te do co nhe ci men to pú bli co e
da opi nião pú bli ca na ci o nal.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi be-
ri be, o Sr. He rá cli to For tes, 3º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra, como Lí der do Go ver no, ao Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te. A ses são irá até 18 ho ras e 31 mi nu tos,
mas a Mesa pror ro ga rá o tem po dela para que V. Exª
dis po nha dos 20 mi nu tos, de for ma idên ti ca aos de -
ma is Lí de res.
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DIS CUR SO PRO NUN CI A DO PELO SR.
SE NA DOR ALO I ZIO MER CA DAN TE, QUE,
RE TI RA DO PELO ORA DOR PARA RE VI SÃO,
SERÁ PU BLI CA DO POS TE RI OR MEN TE.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já ter mi-
na mos o pe río do...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
que ria fa zer qua se que uma re cla ma ção, Sr. Pre si-
den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – V. Exª é
um ho mem que res pe i ta o Re gi men to e sabe da im -
por tân cia de se res pe i tar to dos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dú vi da. V. Exª verá que con tri bu i rei para o fun ci o na-
men to da Casa com o que di rei.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Te rei de
pror ro gar por três mi nu tos a ses são em aten di men to
a V. Exª, por que já pas sou um tem po enor me.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agra -
de ço a V. Exª de ma ne i ra pe nho ra da.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª por três mi nu tos e pe di ria a V. Exª
que se ati ves se a esse tem po, por fa vor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dú vi da. O Lí der do Go ver no pro nun ci ou-se, de ma ne i ra
bri lhan te, por mais 15 mi nu tos. Em nome do de ba te...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Mesa
cha mou a aten ção de S. Ex.ª vá ri as ve zes. V. Ex.ª fez
o apar te e ocu pou o es pa ço de S. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Pre si den te, quis ape nas di zer que, já que ha ve ria in frin-
gên cia ao re gu la men to, eu po de ria ter fe i to um apar te
mu i to sim ples, di zen do ape nas que, por exem plo, aque -
la pri me i ra vi a gem do Pre si den te Lula, eu a apla u di por -
que foi um êxi to; já a se gun da si na li za com o fu tu ro fra -
cas so. Isso eu te ria dito ao Lí der do Go ver no.

A ou tra de nún cia que fiz, e essa era a mi nha
pre o cu pa ção fun da men tal, foi, a meu ver, tão con tun-
den te, ja ma is gros se i ra, que o Lí der já se apres sa em
di zer que o Go ver no vai mu dar as co i sas. Isso, sim, é
gros se i ro: ima gi nar mos que não é ne ces sá ria a for -
ma ção con ven ci o nal e que, en tran do para o sin di ca to,
po de mos ter as por tas aber tas des te Go ver no, na
base de “o céu é o li mi te”, para cres cer na vida pú bli ca
des te País den tro da má qui na.

De qual quer ma ne i ra, a ob ser vân cia do Re gi-
men to V. Ex.ª faz mu i to bem. Qu e ro, pas san do um mi -
nu to além dos três que V. Exª me con ce deu, di zer que, 
em 20 se gun dos, eu te ria dito tudo. Ou seja, em se
tra tan do de um dis cur so im por tan te como esse, Sr.
Pre si den te, va le ria a pena pror ro gar a ses são por

mais tem po para que pu dés se mos di a lo gar. Assim,
po de ría mos ter çar as ar mas: as ra zões da Opo si ção
e as ra zões do Go ver no. Quem ga nha com isso é o
País. Já es tou fe liz, por que as co i sas es tão mu dan do.
Já ha ve rá mu dan ças nes sa co i sa ab sur da do INSS,
que aqui de nun ci ei hoje.

Qu an to à vi a gem do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va, vou re a fir mar de pés jun tos, ela si na li za com
per da de pres tí gio, a lon go pra zo, se o Pre si den te não 
apren der que não se deve fa lar pe los co to ve los.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, pela gen ti le za,
que faz de V. Ex.ª o ca va lhe i ro que tan to ad mi ro.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

(Assen ti men to da Pre si dên cia.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –

SP) – Pro po nho que, ama nhã, con ti nu e mos o de ba te.
Te nho in te res se de de ba ter com o Go ver no an te ri or e
mos trar-lhe qua li da de, pers pec ti vas, e por que a es -
pe ran ça der ro tou o medo nas úl ti mas ele i ções. É
sem pre um pra zer de ba ter com o Se na dor Arthur Vir -
gí lio. Esta rei de pron ti dão para dar con ti nu i da de a um
de ba te que en ri que ce o Par la men to e, se gu ra men te,
a vida pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os dois
já es tão ins cri tos, como Lí de res, para fa lar ama nhã.
Vou pe dir a an te ci pa ção da ins cri ção, como Lí der,
para os dois.

Agra de ço a com pre en são de am bos.
(O Se na dor Alo i zio Mer ca dan te abra ça o Se na-

dor Arthur Vir gí lio.)
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Esse

abra ço vale mu i to para este Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a

mesa, pa re cer que pas so a ler.

É lido o se guin te

PARECER Nº 777, DE 2003

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº138, de 1999, de au to ria
do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que al te ra
a Lei nº9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997,
que “ins ti 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 da ou tras pro vi den-
ci as“; e so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 24, de 2002, de au to ria do Se na dor Ro -
meu Tuma, que al te ra a Lei nº 9.437, de
20 de fe ve re i ro de 1997, que ins ti 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 -
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mes e dá ou tras pro vi dên ci as. (Tra mi tan-
do em con jun to, nos ter mos do Re que ri-
men to nº 78, de 2002)

Re la tor: Se na dor César Borges

I – Re la tó rio

Vêm a esta Co mis são, para exa me, os Pro je tos
de Lei do Se na do nº 138, de 1999, de au to ria do ilus -
tre Se na dor Carlos Patrocínio, que al te ra a Lei nº
9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, que ins ti tuí o Sis te-
ma Na ci o nal de Armas (SINARAM,), 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, e nº 24, de
2002, de ini ci a ti va do no bre Se na dor Romeu Tuma,
que tem o mes mo pro pó si to.

As duas pro pos tas, que não re ce be ram emen -
das no pra zo re gi men tal, su ge rem ex ten sa al te ra ção
ao Ca pi tu lo IV da que la Lei, re ser va do à de fi ni ção dos
cri mes e das pe nas.

Ge ne ri ca men te, os ob je ti vos das pro pos tas são: 
equi li brar a do sa gem das pe nas, em fun ção da gra vi-
da de dos de li tos; cor ri gir fa lhas dou tri ná ri as; acres-
cen tar no vos de li tos e de fi nir me lhor os cri mes ti pi fi ca-
dos.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de 1999,
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. E cor re to quan to à téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to ao seu mé ri to, a ini ci a ti va é mu i to opor -
tu na. Ela se fun da men ta em uma ar gu men ta ção mu i-
to cu i da do sa e dou tri ma ri a men te per ti nen te. Além
dis so, a jus ti fi ca ção dis cu te as ques tões de for ma cla -
ra, o que tor na fá cil sua com pre en são.

Entre tan to, o PLS nº 24, de 2002, apre sen ta al -
gu mas su ges tões in te res san tes que, a nos so ver, me -
re ce ri am aco lhi men to. A pri me i ra é o au men to da
pena co mi na da para o cri me de por te, em pre go e
ocul ta ção de arma mu ni ção ou ar te fa to de uso per mi-
ti do (tex to pro pos to para o art. 10-A da Lei nº 9.437,
de 1997). Ape nas para man ter mos a co e rên cia com a
pró pria ar gu men ta ção do au tor so bre a ne ces si da de
de se ob ser var o equi lí brio sis tê mi co na do sa gem das 
san ções pe na is, opi na mos que o má xi mo da pena
seja de dois anos de re clu são e não de três, como su -
ge ri do.

A se gun da é a in tro du ção, no cor po da Lei nº
9.437, de 1997, do cri me de im por ta ção ou ex por ta-
ção de arma ou ar te fa to de uso per mi ti do ou res tri to
(tex to pro pos to para o art. 10-E).

Além dis so, o Se na dor Ro meu Tuna, em ofí cio
nº 093/2002 – GSRT, ofe re ceu ao en tão re la tor do
PLS nº 138, de 1999, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, su-

ges tão de al te ra ção na re da ção de sua pró pria pro-
pos ta, que, se gun do ele, “por lap so”, con tém ex pres-
são que “pode dar mar gem a in ter pre ta ção di ver sa de 
sua fi na li da de”. Essa su ges tão al can ça ria, tam bém, o
tex to do PLS nº 138, de 1999. Isso ocor re na de fi ni ção
de cer tos cri mes, em que o uso da ex pres são “ex ce to
os de uso pri va ti vo das for ças ar ma das” de i xa sem ex -
pli ca ção a ex ce ção e pode dar a fal sa im pres são de
que os atos ilí ci tos co me ti dos em re la ção à ar ma men-
to es pe cí fi co das For ças Arma das se jam inim pu tá ve-
is. Ocor re que os cri mes pra ti ca dos em re la ção a esse 
tipo de ar ma men to já são re gu la dos, e com pe nas
bem mais se ve ras, pela Lei 7.170, de 14 de de zem bro
de 1983. Por isso, su ge ri mos o acrés ci mo de “cu jas
pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca”, após a ci ta da
ex pres são.

As ou tras dis po si ções do PLS nº 24, de 2002, fi -
cam pre ju di ca das, por que são igua is ao Pro je to prin -
ci pal.

Jul ga mos, ain da, que o cri me de fi ni do como
ven da, alu guel, ex po si ção à ven da, trans por te, ces-
são ou em prés ti mo de arma de fogo, sua par te, aces -
só ri os ou mu ni ção (art. 10-B), deva ter sua pena agra -
va da no caso de o de li to ter sido co me ti do por pro pri e-
tá rio, res pon sá vel le gal ou fun ci o ná rio de em pre sa
es pe ci a li za da na pres ta ção de ser vi ços de se gu ran-
ça, guar da e trans por te de va lo res ou me di an te a ven -
da, alu guel, ces são ou em prés ti mo às cri an ças e ado -
les cen tes.

Fi nal men te, en ten de mos que os cri mes de por te
ile gal de arma de fogo e trá fi co de ar mas, em face da
gra ve ame a ça que exer cem so bre a so ci e da de, de-
vem ser con si de ra dos de li tos ina fi an çá ve is.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de
1999, ob ser va das as se guin tes emen das, res tan do
re je i ta do o PLS nº 24, de 2002:

EMENDA Nº 1– CCJ

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i-
ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. .................................................
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)

anos, e mul ta.
§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou in ca-
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paz se apo de re de arma de fogo que seja
de sua pro pri e da de, ou es te ja em sua pos se
ou guar da, ex ce to para a prá ti ca de des por-
to e quan do o me nor es ti ver acom pa nha do
do res pon sá vel ou ins tru tor;

II– dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em lu gar ha bi ta do ou em suas ad -
ja cên ci as, em lo cal pú bli co, em via pú bli ca
ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção ou
ar te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce-
to os de uso pri va ti vo das For ças Arma das,
cu jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi-
ca:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.

§ 3º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.”

EMENDA Nº 2– CCJ

Dê-se ao art. 2º do Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 2º ....................................................
Art. 10-A. .. ............................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos, e mul ta.
§ 1º Se arma de fogo, mu ni ção ou ar -

te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce to
os de uso pri va ti vo das For ças Arma das, cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

§ 2º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.”

Art. 10-B.  . ............................................
..............................................................
§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção, com -

po nen te, aces só rio ou ar te fa to for de uso
res tri to ou pro i bi do, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe ci fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos e mul ta.

§ 3º Au men ta-se a pena de um ter ço
se o cri me é co me ti do:

I – por pro pri e tá rio, res pon sá vel le gal
ou fun ci o ná rio de em pre sa es pe ci a li za da na

pres ta ção de ser vi ços de se gu ran ça, guar da
e trans por te de va lo res;

II – me di an te a ven da, alu guel, ces são
ou em prés ti mo à cri an ça ou ado les cen te.

§ 4º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.”

Art. 10-C. Mo di fi car as ca rac te rís ti cas
da arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to, de
for ma a tor ná-las equi va len tes aos de uso
pro i bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.”

Art. 10-D. Impor tar ou ex por tar arma
ou ar te fa to de uso per mi ti do ou de uso res -
tri to, sua mu ni ção, com po nen tes ou aces só-
ri os, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar, ex ce to os de uso pri va ti vo
das for ças ar ma das, cu jas pe nas são re gu-
la das por lei es pe cí fi ca:.

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. São in sus ce tí ve is de
li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os
cri mes pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 10-E. ..............................................

..............................................................
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-

tro) anos.
Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-

ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.

Art. 10-F. Au men tam-se de um ter ço à
me ta de as pe nas dos arts. 10 a 10-D, se o
agen te co me te o cri me na qua li da de de ser -
vi dor pú bli co.

Sala da Co mis são, 2 de ju lho de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor –
Serys Slhes sa ren ko – Tião Vi a na – Antô nio Car -
los Va la da res – Mar ce lo Cri ve la – Sibá Ma cha do
– Ga ri bal di Alves Fi lho – Pa pa léo Paes – De mós-
te nes Tor res – Tas so Je re is sa ti – Jef fer son Pé res
– João Ba tis ta Mot ta.
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TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 138, DE 1999

Na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia que:

“Alte ra a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve-
re i ro de 1997, que ‘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”’.

O Congresso Nacional de cre ta:
Art. 1º O art.10 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i-

ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. Pos su ir, ad qui rir, guar dar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso
per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou in ca-
paz se apo de re de arma de fogo que seja
de sua pro pri e da de, ou es te ja em sua pos se
ou guar da, ex ce to para a prá ti ca de des por-
to e quan do o me nor es ti ver acom pa nha do
do res pon sá vel ou ins tru tor;

II – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em lu gar ha bi ta do ou em suas ad -
ja cên ci as, em lo cal pú bli co, em via pú bli ca
ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção ou
ar te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce-
to os de uso pri va ti vo das For ças Arma das,
cu jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi-
ca:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta. (NR)”

§ 3º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 2º A Lei nº 9.437, de 1997, fica acres ci da
dos se guin tes ar ti gos:

Art. 10-A. Por tar, em pre gar, ocul tar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso

per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos, e mul ta.

§ 1º Se arma de fogo, mu ni ção ou ar -
te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce to
os de uso pri va ti vo das For ças Arma das, cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

§ 2º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 10-B. Fa bri car, ven der, alu gar, ex-
por à ven da, for ne cer, ter em de pó si to,
trans por tar, ce der, ain da que gra tu i ta men te,
em pres tar arma de fogo, mu ni ção, com po-
nen te, aces só rio ou ar te fa to de uso per mi ti-
do, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – su pri me ou al te ra mar ca, nu me ra-

ção ou qual quer si nal de iden ti fi ca ção de
arma de fogo, seus com po nen tes ou aces-
só ri os, ou ar te fa tos;

II – pos sui, guar da, tem em de pó si to,
fa bri ca, ven de, ex põe à ven da, for ne ce,
trans por ta, em pre ga ar te fa to ex plo si vo ou
in cen diá rio, em de sa cor do com de ter mi na-
ção le gal ou re gu la men tar.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção, com -
po nen te, aces só rio ou ar te fa to for de uso
res tri to ou pro i bi do, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

§ 3º Au men ta-se a pena de um ter ço
se o cri me é co me ti do:

I – por pro pri e tá rio, res pon sá vel le gal
ou fun ci o ná rio de em pre sa es pe ci a li za da na 
pres ta ção de ser vi ços de se gu ran ça, guar da
e trans por te de va lo res;

II – me di an te a ven da, alu guel, ces são
ou em prés ti mo à cri an ça ou ado les cen te.

§ 4º São in sus ce tí ve is de li ber da de
pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.
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Art. 10-C. Mo di fi car as ca rac te rís ti cas
da arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to, de
for ma a tor ná-los equi va len tes aos de uso
pro i bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 6 (seis)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.

Art. 10-D. Impor tar ou ex por tar arma
ou ar te fa to de uso per mi ti do ou de uso res -
tri to, sua mu ni ção, com po nen tes ou aces só-
ri os, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar, ex ce to os de uso pri va ti vo
das For ças Arma das, cu jas pe nas são re gu-
la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. São in sus ce tí ve is de
li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os
cri mes pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 10-E. Uti li zar arma de brin que do
ou si mu la cro de arma ou ar te fa to ca paz de
ate mo ri zar ou trem, para o fim de co me ter
cri mes, sem pre ju í zo da pena re fe ren te ao
de li to co me ti do:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua-
tro) anos.

Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.

Art. 10-F. Au men tam-se de um ter ço à
me ta de as pe nas dos arts. 10 a 10-D, se o
agen te co me te o cri me na qua li da de de ser -
vi dor pú bli co.

Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
Sala da Co mis são, 2 de ju lho de 2003. – Edi son Lo -
bão, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re la tor.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFOS
ÚNICOS, DO REGIMENTO INTERNO

Da Sub co mis são Per ma nen te de Se -
gu ran ça Pú bli ca, so bre os Pro je tos de
Lei do Se na do de nos 138, de 1999, e 24,
de 2002, que al te ram a Lei nº 9.437, de 20
de fe ve re i ro de 1997, que ins ti tui o Sis te-

ma Na ci o nal de Armas (SINARIVI), 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.

Relator: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

Vêm a esta Sub co mis são, para exa me, os Pro -
je tos de Lei do Se na do nº 138, de 1999, de au to ria do
ilus tre Se na dor Car los Pa tro cí nio, que al te ra a Lei nº
9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997, que ins ti 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, e nº 24, de
2002, de ini ci a ti va do no bre Se na dor Ro meu Tuma,
que tem o mes mo pro pó si to.

As duas pro pos tas, que não re ce be ram emen-
das no pra zo re gi men tal, su ge rem ex ten sa al te ra ção
ao Ca pí tu lo IV da que la lei, re ser va do à de fi ni ção dos
cri mes e das pe nas.

Ge ne ri ca men te, os ob je ti vos das pro pos tas são:
equi li brar a do sa gem das pe nas, em fun ção da gra vi da-
de dos de li tos; cor ri gir fa lhas dou tri ná ri as; acres cen tar
no vos de li tos e de fi nir me lhor os cri mes ti pi fi ca dos.

II – Aná li se

o Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de 1999, 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. É cor re to quan to à téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to ao seu mé ri to, a ini ci a ti va é mu i to opor -
tu na. Ela se fun da men ta em uma ar gu men ta ção mu i-
to cu i da do sa e dou tri na ri a men te per ti nen te. Além dis -
so, a jus ti fi ca ção dis cu te as ques tões de for ma cla ra,
o que tor na fá cil sua com pre en são.

Entre tan to, o PLS nº 24, de 2002, apre sen ta al -
gu mas su ges tões in te res san tes que, a nos so ver, me -
re ce ri am aco lhi men to. A pri me i ra é o au men to da
pena co mi na da para o cri me de por te, em pre go e
ocul ta ção de arma, mu ni ção ou ar te fa to de uso per mi-
ti do (tex to pro pos to para o art. 10-A da Lei nº 9.437,
de 1997). Ape nas para man ter mos a co e rên cia com a
pró pria ar gu men ta ção do au tor so bre a ne ces si da de
de se ob ser var o equi lí brio sis tê mi co na do sa gem das 
san ções pe na is, opi na mos que o má xi mo da pena
seja de dois anos de re clu são e não de três, como su -
ge ri do.

A se gun da é a in tro du ção, no cor po da Lei nº
9.437, de 1997, do cri me de im por ta ção ou ex por ta-
ção de arma ou ar te fa to de uso per mi ti do ou res tri to
(tex to pro pos to para o art. 10-E).
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Além dis so, o Se na dor Ro meu Tuma, em Ofí cio
nº 93/2002 – GSRT, ofe re ceu ao en tão re la tor do PLS
nº 138, de 1999, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, su ges tão
de al te ra ção na re da ção de sua pró pria pro pos ta,
que, se gun do ele, por lap so, con tém ex pres são que
“pode dar mar gem a in ter pre ta ção di ver sa de sua fi -
na li da de”. Essa su ges tão al can ça ria, tam bém, o tex to
do PLS nº 138, de 1999. Isso ocor re na de fi ni ção de
cer tos cri mes, em que o uso da ex pres são “ex ce to os
de uso pri va ti vo das for ças ar ma das” de i xa sem ex pli-
ca ção a ex ce ção e pode dar a fal sa im pres são de que
os atos ilí ci tos co me ti dos em re la ção à ar ma men to
es pe cí fi co das For ças Arma das se jam inim pu tá ve is.
Ocor re que os cri mes pra ti ca dos em re la ção a esse
tipo de ar ma men to já são re gu la dos, e com pe nas
bem mais se ve ras, pela Lei nº 7.170, de 14 de de zem-
bro de 1983. Por isso, su ge ri mos o acrés ci mo de “cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca”, após a ci -
ta da ex pres são.

As ou tras dis po si ções do PLS nº 24, de 2002, fi -
cam pre ju di ca das, por que são igua is ao pro je to prin -
ci pal.

Jul ga mos, ain da, que o cri me de fi ni do como
ven da, alu guel, ex po si ção à ven da, trans por te, ces-
são ou em prés ti mo de arma de fogo, sua par te, aces -
só ri os ou mu ni ção (art. 10-B), deva ter sua pena agra -
va da no caso de o de li to ter sido co me ti do por pro pri e-
tá rio, res pon sá vel le gal ou fun ci o ná rio de em pre sa
es pe ci a li za da na pres ta ção de ser vi ços de se gu ran-
ça, guar da e trans por te de va lo res ou me di an te a ven -
da, alu guel, ces são ou em prés ti mo às cri an ças e ado -
les cen tes.

Fi nal men te, en ten de mos que os cri mes de por te
ile gal de arma de fogo e trá fi co de ar mas, em face da
gra ve ame a ça que exer cem so bre a so ci e da de, de-
vem ser con si de ra dos de li tos ina fi an çá ve is.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de
1999, ob ser va das as se guin tes emen das, res tan do
re je i ta do o PLS nº 24, de 2002:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do no
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i-
ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 10. Pos su ir, ad qui rir, guar dar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso

per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – de ten ção, de um a seis me ses,
e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou in ca-
paz se apo de re de arma de fogo que seja
de sua pro pri e da de, ou es te ja em sua pos se
ou guar da, ex ce to para a prá ti ca de des por-
to e quan do o me nor es ti ver acom pa nha do
do res pon sá vel ou ins tru tor

II – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em lu gar ha bi ta do ou em suas ad -
ja cên ci as, em lo cal pú bli co, em via pú bli ca
ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção ou
ar te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce-
to os de uso pri va ti vo das For ças Arma das,
cu jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi-
ca:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a
1 (um) ano, e mul ta. (NR)”

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º do Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 2º ....................................................
Art. 10-A. ...............................................
Pena– re clu são, de 1 (um) a 2 (dois)

anos, e mul ta.
§ 1º Se arma de fogo, mu ni ção ou ar -

te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce to
os de uso pri va ti vo das For ças Arma das, cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta.

§ 2º É in sus ce tí vel de li ber da de pro vi-
só ria, com ou sem fi an ça, o cri me de por te
ile gal de arma de fogo.”

Art. 10-B. ...............................................
..............................................................
§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção, com -

po nen te, aces só rio ou ar te fa to for de uso
res tri to ou pro i bi do, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos e mul ta.
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§ 3º Au men ta-se a pena de um ter ço
se o cri me é co me ti do:

I – por pro pri e tá rio, res pon sá vel le gal
ou fun ci o ná rio de em pre sa es pe ci a li za da na
pres ta ção de ser vi ços de se gu ran ça, guar da
e trans por te de va lo res;

II – me di an te a ven da, alu guel, ces são
ou em prés ti mo à cri an ça ou ado les cen te.

Art. 10-C. Mo di fi car as ca rac te rís ti cas
da arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to, de
for ma a tomá-los equi va len tes aos de uso
pro i bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos e mul ta.

Art. 10-D. Impor tar ou ex por tar arma
ou ar te fa to de uso per mi ti do ou de uso res -
tri to, sua mu ni ção, com po nen tes ou aces só-
ri os, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar, ex ce to os de uso pri va ti vo
das for ças ar ma das, cu jas pe nas são re gu-
la das por lei es pe ci fi ca:.

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.

Art. 10-E. ...............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)

anos
Art. 10-F. Au men tam-se de um ter ço à

me ta de as pe nas dos arts. 10 a l0-D, se o
agen te co me te o cri me na qua li da de de ser -
vi dor pú bli co.

Sala da Co mis são, 17 de ju nho de 2003. –
Tas so Je re is sa ti, Pre si den te – Cé sar Bor ges, Re-
la tor – Pe dro Si mon – De mós te nes Tor res – Serys 
Slhes sa ren ko – Mag no Mal ta.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Cé sar Bor ges

I – Re la tó rio

Vêm a esta Co mis são, para exa me, os Pro je tos
de Lei do Se na do nº 138, de 1999, de au to ria do ilus -
tre Se na dor Car los Pa tro cí nio, que al te ra a Lei nº
9.437, de 20 de fe ve re i ro de ]997, que ins ti 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 , e nº 24, de
2002, de ini ci a ti va do no bre Se na dor Ro meu Tuma,
que tem o mes mo pro pó si to.

As duas pro pos tas, que não re ce be ram emen-
das no pra zo re gi men tal, su ge rem ex ten sa al te ra ção
ao Ca pí tu lo IV da que la lei, re ser va do à de fi ni ção dos
cri mes e das pe nas.

Ge ne ri ca men te, os ob je ti vos das pro pos tas são: 
equi li brar a do sa gem das pe nas, em fun ção da gra vi-
da de dos de li tos; cor ri gir fa lhas dou tri ná ri as; acres-
cen tar no vos de li tos e de fi nir me lhor os cri mes ti pi fi ca-
dos.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de 1999,
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. É cor re to quan to à téc ni ca le gis la ti va.

Qu an to ao seu mé ri to, a ini ci a ti va é mu i to opor -
tu na. Ela se fun da men ta em uma ar gu men ta ção mu i-
to cu i da do sa e dou tri na ri a men te per ti nen te. Além dis -
so, a jus ti fi ca ção dis cu te as ques tões de for ma cla ra,
o que tor na fá cil sua com pre en são.

Entre tan to, o PLS nº 24, de 2002, apre sen ta al -
gu mas su ges tões in te res san tes que, a nos so ver, me -
re ce ri am aco lhi men to. A pri me i ra é o au men to da
pena co mi na da para o cri me de por te, em pre go e
ocul ta ção de arma mu ni ção ou ar te fa to de uso per mi-
ti do (tex to pro pos to para o art. 10-A da Lei nº 9.437,
de 1997). Ape nas para man ter mos a co e rên cia com a
pró pria ar gu men ta ção do au tor so bre a ne ces si da de
de se ob ser var o equi lí brio sis tê mi co na do sa gem das 
san ções pe na is, opi na mos que o má xi mo da pena
seja de dois anos de re clu são e não de três, como su -
ge ri do.

A se gun da é a in tro du ção, no cor po da Lei nº
9.437, de 1997, do cri me de im por ta ção ou ex por ta-
ção de arma ou ar te fa to de uso per mi ti do ou res tri to
(tex to pro pos to para o art. 10-E).

Além dis so, o Se na dor Ro meu Tuma, em ofí cio
nº 93/2002– GSRT, ofe re ceu ao en tão re la tor do PLS
nº 138, de 1999, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, su ges tão
de al te ra ção na re da ção de sua pró pria pro pos ta,
que, se gun do ele, por lap so, con tém ex pres são que
“pode dar mar gem a in ter pre ta ção di ver sa de sua fi -
na li da de”. Essa su ges tão al can ça ria, tam bém, o tex to
do PLS nº 138, de 1999. Isso ocor re na de fi ni ção de
cer tos cri mes, em que o uso da ex pres são “ex ce to os
de uso pri va ti vo das for ças ar ma das” de i xa sem ex pli-
ca ção a ex ce ção e pode dar a fal sa im pres são de que
os atos ilí ci tos co me ti dos em re la ção à ar ma men to
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es pe cí fi co das For ças Arma das se jam inim pu tá ve is.
Ocor re que os cri mes pra ti ca dos em re la ção a esse
tipo de ar ma men to já são re gu la dos, e com pe nas
bem mais se ve ras, pela Lei nº 7.170, de 14 de de zem-
bro de 1983. Por isso, su ge ri mos o acrés ci mo de “cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca”, após a ci -
ta da ex pres são.

As ou tras dis po si ções do PLS nº 24, de 2002, fi -
cam pre ju di ca das, por que são igua is ao Pro je to prin -
ci pal.

Jul ga mos, ain da, que o cri me de fi ni do como
ven da, alu guel, ex po si ção à ven da, trans por te, ces-
são ou em prés ti mo de arma de fogo, sua par te, aces -
só ri os ou mu ni ção (art. 10-B), deva ter sua pena agra -
va da no caso de o de li to ter sido co me ti do por pro pri e-
tá rio, res pon sá vel le gal ou fun ci o ná rio de em pre sa
es pe ci a li za da na pres ta ção de ser vi ços de se gu ran-
ça, guar da e trans por te de va lo res ou me di an te a ven -
da, alu guel, ces são ou em prés ti mo às cri an ças e ado -
les cen tes.

Fi nal men te, en ten de mos que os cri mes de por te
ile gal de arma de fogo e trá fi co de ar mas, em face da
gra ve ame a ça que exer cem so bre a so ci e da de, de-
vem ser con si de ra dos de li tos ina fi an çá ve is.

III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 138, de
1999, ob ser va das as se guin tes emen das, res tan do
re je i ta do o PLS nº 24, de 2002:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.437 de 20 de fe ve-
re i ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 10. Pos su ir, ad qui rir, guar dar
arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to de uso
per mi ti do, em de sa cor do com de ter mi na ção
le gal ou re gu la men tar:

Pena – de ten ção, de um a seis me ses,
e mul ta.

§ 1º Incor re na mes ma pena quem:
I – omi tir as ca u te las ne ces sá ri as para

im pe dir que me nor de de zo i to anos ou in ca-
paz se apo de re de arma de fogo que seja
de sua pro pri e da de, ou es te ja em sua pos se
ou guar da, ex ce to para a prá ti ca de des por-

to e quan do o me nor es ti ver acom pa nha do
do res pon sá vel ou ins tru tor;

II – dis pa rar arma de fogo ou aci o nar
mu ni ção em lu gar ha bi ta do ou em suas ad -
ja cên ci as, em lo cal pú bli co, em via pú bli ca
ou em di re ção a ela, des de que o fato não
cons ti tua cri me mais gra ve.

§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção ou ar -
te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce to os 
de uso pri va ti vo das For ças Arma das, cu jas
pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – de ten ção, de 6 (seis) me ses a
1 (um) ano, e mul ta. (NR)”

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º do Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, a se guin te re da ção:

Art. 2º. ..................................................
Art. 10-A. ..............................................
Pena – re clu são, de 1 (um) a 2 (dois)

anos, e mul ta.
§ 1º Se arma de fogo, mu ni ção ou ar -

te fa to for de uso res tri to ou pro i bi do, ex ce to
os de uso pri va ti vo das For ças Arma das, cu -
jas pe nas são re gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e mul ta.

§ 2º E in sus ce tí vel de li ber da de pro vi-
só ria, com ou sem fi an ça, o cri me de por te
ile gal de arma de fogo.”

Art. 10-B. ...............................................
..............................................................
§ 2º Se a arma de fogo, mu ni ção, com -

po nen te, aces só rio ou ar te fa to for de uso
res tri to ou pro i bi do, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos e mul ta.

§ 3º Au men ta-se a pena de um ter ço
se o cri me é co me ti do:

I – por pro pri e tá rio, res pon sá vel le gal
ou fun ci o ná rio de em pre sa es pe ci a li za da na 
pres ta ção de ser vi ços de se gu ran ça, guar da
e trans por te de va lo res;

II – me di an te a ven da, alu guel, ces são
ou em prés ti mo à cri an ça ou ado les cen te.

Art. 10-C. Mo di fi car as ca rac te rís ti cas
da arma de fogo, mu ni ção ou ar te fa to, de
for ma a tor ná-las equi va len tes aos de uso
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pro i bi do ou res tri to, ex ce to os de uso pri va ti-
vo das For ças Arma das, cu jas pe nas são re -
gu la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 5 (cin co)
anos e mul ta.

Art. 10-D. Impor tar ou ex por tar arma
ou ar te fa to de uso per mi ti do ou de uso res -
tri to, sua mu ni ção, com po nen tes ou aces só-
ri os, em de sa cor do com de ter mi na ção le gal
ou re gu la men tar, ex ce to os de uso pri va ti vo
das for ças ar ma das, cu jas pe nas são re gu-
la das por lei es pe cí fi ca:

Pena – re clu são, de 3 (três) a 8 (oito)
anos, e mul ta.

Pa rá gra fo úni co. É in sus ce tí vel de li-
ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, o
cri me pre vis to nes te ar ti go.

Art. 10-E. ..............................................
..............................................................
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três)

anos.
Art. 10-F. Au men tam-se de um ter ço à

me ta de as pe nas dos arts. 10 a 10-D, se o
agen te co me te o cri me na qua li da de de ser -
vi dor pú bli co.

Sala da Co mis são, – Ce sar Bor ges, Re la tor.

SUB-EMENDA ADITIVA Nº AO PROJETO 
DE LEI Nº 138/99, DE AUTORIA 

DO SENADOR CARLOS PATROCÍNIO

“Alte ra a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve-
re i ro de 1997, que ins ti tui o Sis te ma Na ci-
o nal de Armas (SINARM), es ta be le ce con -
di ções pra 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.”

Dê-se ao art. 2º do PLS nº 138/99 a se guin te re -
da ção: (EMENDA Nº 2– CCJ – Re la tor: Se na dor Cé -
sar Bor ges na Sub co mis são Per ma nen te de Se gu-
ran ça Pú bli ca)

Art. 2º ...................................................
Art. 10-A. ..............................................
..............................................................
§ 2º  É in sus ce tí vel de li ber da de pro vi-

só ria, com ou sem fi an ça, o cri me de por te
ile gal de arma de fogo, so men te para os
ape na dos re in ci den tes es pe cí fi cos em cri-
mes des sa na tu re za.

Jus ti fi ca ção

Se nho ras e Se nho res Se na do res, pre o cu-
pa-me, so bre ma ne i ra, a for ma com que es ta mos li -
dan do com de ter mi na das ma té ri as re la ti vas à Se gu-
ran ça Pú bli ca no País que, ape sar de ca u sar so bres-
sal tos à so ci e da de, me de i xa pou co a von ta de, tam -
bém, de im por ri gi dez a leis que irão atin gir, tam bém,
o ci da dão de bem da nos sa so ci e da de.

Em pas sa do não mu i to re cen te, em pro je to do
ex-Se na dor José Ro ber to Arru da, a so ci e da de se
ma ni fes tou con trá ria a pro po si ções que di fi cul tas sem
o seu de sar ma men to quan do o Esta do não de sar ma-
va os ban di dos. A ló gi ca da so ci e da de era a pre sun-
ção, diga-se de pas sa gem equi vo ca da, de que, uma
vez ar ma da, es ta ria a sal vo da vi o lên cia.

Como tan tos ou tros pro je tos, este vol ta à ba i la
ins ta do pelo cla mor so ci al que de man dou, des ta
Casa, pro po si ções hoje con ver ti das em lei e que me -
re ceu se ve ras crí ti cas do Po der Ju di ciá rio. Não há
que se fa lar em po de res in de pen den tes e que a nos -
sa fun ção é Le gis lar in de pen den te das con se qüên ci-
as que ad vi rão da lei apro va da.

Ocor re, que ao lon go de todo esse pe río do de
cri mi na li da de e vi o lên cia, onde o bem ma i or tu te la do
pelo Esta do – a vida – foi ba na li za do, re pi to, a so ci e-
da de te men do a in se gu ran ça que do mi na o País ins -
tou-a a ar mar-se. Fica a in da ga ção: Como de sar-
má-la? Pa re ce-nos que não há uma fór mu la efi caz
para fazê-lo. Alguns Esta dos pro pu se ram a tro ca de
ar mas por ces tas bá si cas, como re cen te men te ocor -
reu em Mi nas Ge ra is. A re cep ti vi da de da idéia não foi
sig ni fi ca ti va.

Este pro je to foi à Sub co mis são Per ma nen te de
Se gu ran ça Pú bli ca onde o ilus tre re la tor, Se na dor Cé -
sar Bor ges, re cep ci o nou duas emen das. A mi nha pre -
o cu pa ção re ca iu na se gun da emen da por en ten der,
com a de vi da vê nia, um re tro ces so, con si de ran do que 
re me te o réu à si tu a ção si mi lar de ape na dos por cri -
mes he di on dos (sem di re i to à li ber da de pro vi só ria),
res pon den do ao pro ces so jun to com ou tros pre sos de 
toda e qual quer na tu re za até o trân si to em jul ga do.

Ava li em Vos sas Exce lên ci as a se guin te si tu a-
ção: um ci da dão de bem é pre so em fla gran te por por-
te de arma. Inda ga-se: é jus to o seu en car ce ra men to
jun to a cri mi no sos até o trân si to em jul ga do do seu
pro ces so, ao não lhe con ce der o di re i to de res pon der
em li ber da de? Ora, se o cri me ti pi fi ca do em lei, por
nós le gis la do res como sen do de me nor po ten ci al
ofen si vo, por que equi pa rá-lo ao cri me he di on do de
tor tu ra, onde a úni ca di fe ren ça en tre os dois re si de
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nos dis po si ti vos do in ci so XLIII, do Art. 5º, CF 88, que
o con si de ra in sus ce tí vel de gra ça ou anis tia?

Mu i tos ou tros ar gu men tos po de ri am aqui ser ex-
pen di dos para jus ti fi car a nos sa pre ten são em ver
apro va da a su be men da na for ma pro pos ta.

Te mos que as al te ra ções le ga is que se pre ten de
fa zer in ti mi dam ape nas os ci da dãos de bem, mas não 
os mar gi na is, cada vez mais ou sa dos. Quem sai ar -
ma do para pra ti car um cri me de rou bo ou la tro cí nio,
não con sul ta o Có di go Pe nal para sa ber se, em caso
de ser pre so, será ape na do com dois ou mais anos e
se terá ou não di re i to à li ber da de pro vi só ria. A pro va
dis so é que a edi ção da Lei nº 8.072/90 (Cri mes He di-
on dos), não re cru des ceu a vi o lên cia e nem a cri mi na-
li da de no País, la men ta vel men te, ao con trá rio, as es -
ta tís ti cas de mons tram o seu cres ci men to.

Sala das Ses sões, 2 de ju lho de 2003. – Ga ri-
bal di Alves Fi lho.

EMENDA Nº 1
(Apre sen ta da na Sala da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

Dê-se ao art. 10, de que tra ta a Emen da nº
1-CCJ, apre sen ta da pelo Se na dor Cé sar Bor ges, re -
la tor do PLS nº 138, a se guin te re da ção:

Art. 10. ..................................................
Pena – re clu são de um a três anos, e

mul ta
.............................................................

§ 2º .......................................................
Pena – re clu são de dois a qua tro anos, 

e mul ta.
..............................................................
§ 5º São in sus ce tí ve is de li ber da de pro-

vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes pre vis-
tos no ca put e pa rá gra fos des te ar ti go.

Dê-se aos arts. 10-A, 10-B, 10-C, 10-D e 10-E
de que tra ta a Emen da nº 2-CCJ, apre sen ta da pelo
Se na dor Cé sar Bor ges, re la tor do PLS nº 138, a se -
guin te re da ção:

Art. 10-A. ..............................................
Pena – re clu são de dois a qua tro anos, 

e mul ta
..............................................................
§ 1º. ......................................................
Pena – re clu são de três a seis anos, e

mul ta.
§ 2º São in sus ce tí ve is de li ber da de

pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os cri mes
pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 10-B. ..............................................
§ 2º. ......................................................
Pena – re clu são de três a seis anos, e

mul ta.
Art. 10-C. ..............................................
Pena – re clu são de três a seis anos, e

mul ta.
Art. 10-D. ..............................................
Pena – re clu são de três a oito anos, e

mul ta
Pa rá gra fo úni co. São in sus ce tí ve is de

li ber da de pro vi só ria, com ou sem fi an ça, os
cri mes pre vis tos nes te ar ti go.

Art. 10-E. ..............................................
Pena – re clu são de dois a qua tro anos, 

e mul ta.

Sala da Co mis são, 2 de ju lho de 2003. – De-
mós te nes Tor res.

RELATÓRIO

Relator: Se na dor Jefferson Péres

I – Re la tó rio

Nes ta Co mis são, o Pro je to de Lei do Se na do nº
138, de 1999, de au to ria do ilus tre Se na dor Car los
Pa tro cí nio, que “Alte ra a Lei no 9.437, de 20 de fe ve re-
i ro de 1997, que ‘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’”.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, su ge re nu me ro sas al te ra ções no
Ca pí tu lo IV – DOS CRIMES E DAS PENAS – da Lei
nº 9.437/97: re de fi ne os ti pos cri mi na is; pro põe nova
do sa gem nas pe nas; e re a li za di ver sas mo di fi ca ções
com base na dou tri na do di re i to pe nal e na téc ni ca le -
gis la ti va.

II – Aná li se

A ini ci a ti va não con tra ria dis po si ções cons ti tu-
ci o na is.

Estu da mos, aten ta men te, a lon ga ar gu men ta-
ção do au tor e con clu í mos que ela está mu i to bem
fun da men ta da, quer do pon to vis ta ló gi co, quer do
dou tri ná rio e, des sa for ma, me lho ra subs tan ci al men-
te o tex to ori gi nal.

Re de fi ne, de for ma mais jus ta e equi li bra da, os
cri mes li ga dos à não ob ser vân cia da nor ma. Cor ri ge,
com pro pri e da de e se gu ran ça, as fa lhas dou tri ná ri as
e de téc ni ca le gis la ti va.

Ape sar da ex ten são das al te ra ções pro pos tas
ao tex to da Lei, isso, ab so lu ta men te, não in ter fe re em
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seus ob je ti vos e no seu al can ce so ci al. Ao con trá rio,
con cor re, in du bi ta vel men te, para o apri mo ra men to da 
Lei Pe nal.

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 138, de 1999.

Sala da Co mis são, – Je fer son Pé res.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí cio do Pre si den te da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia que pas so a ler.

É lido o se guin te:

SUBSCRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA

Ofí cio nº 30/03 – Pre si dên cia/CCJ

Bra sí lia, 2 de ju lho de 2003

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 138, de
1999, de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí nio, que
“Alte ra a Lei nº 9.437, de 20 de fe ve re i ro de 1997,
que “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” e pela re je i ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 24, de 2002, de au to ria do Se na-
dor Ro meu Tuma, que “Alte ra a Lei nº 9.437, de 20
de fe ve re i ro de 1997, que ins ti 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”, que tra mi tam em
con jun to.

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 Edi son Lo bão, 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) – O ex pe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

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 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 138, de 1999 (tra mi tan-
do em con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº
24, de 2002), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, seja
apre ci a do pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Pe dro Si mon, Ante ro Paes
de Bar ros, Re gi nal do Du ar te, Ana Jú lia Ca re pa, Val -
mir Ama ral, Anto nio Car los Va la da res, Val dir Ra upp,
Ael ton Fre i tas, Arthur Vir gí lio, Re nan Ca lhe i ros, Le o-
nel Pa van e a Se na do ra Lú cia Vâ nia en vi a ram dis cur-
sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do dis -
pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, pela ter ce i ra vez, nos úl ti mos dias, vol to a
pe dir a in clu são nos ana is do Se na do Fe de ral de al -
guns tex tos que ela bo rei em me a dos da dé ca da de
90. São es bo ços que aca ba ram ser vin do, qua se sem -
pre, como base para pro nun ci a men tos que fiz aqui na
Tri bu na do Se na do Fe de ral ou que fo ram pu bli ca dos,
como ar ti gos, em jor na is de cir cu la ção. Pedi, an tes, a
in clu são nos ana is de dois blo cos des sas re fle xões.
No pri me i ro de les re u ni tex tos que tra ta vam de te mas
so ci a is, to dos eles ain da hoje can den tes. A se guir,
agru pei num ou tro con jun to tex tos que abor da vam um 
ou tro tema que tem sido cen tral na mi nha ati vi da de
po lí ti ca: o com ba te sem tré guas à cor rup ção.

Ago ra, ve nho pe dir a Pre si dên cia da Casa a
trans cri ção de um ou tro gru po de tex tos que tra tam de 
as sun tos va ri a dos. Dois des ses tex tos ana li sam a
pés si ma ima gem que o Con gres so Na ci o nal des fru ta
jun to à opi nião pú bli ca. Três des ses tra ba lhos abor -
dam a ques tão da re vi são cons ti tu ci o nal que se deu
no iní cio dos anos 90. Em três ou tros ar ti gos, fiz o elo -
gio de gran des bra si le i ros: Darcy Ri be i ro, Te o tô nio Vi -
le la e Bar bo sa Lima So bri nho. Por fim, em ou tros, tra -
to da ques tão agrí co la, com des ta que para a re for ma
agrá ria.

Se guem os tra ba lhos aci ma re fe ri dos:

A Re for ma Agrá ria e os Pe que nos Mu ni cí pi os
Uma das ques tões mais re le van tes, que está a

me re cer aten ção es pe ci al de to dos os for mu la do res
de po lí ti cas pú bli cas no Bra sil, é o re cru des ci men to
das dis pa ri da des re gi o na is e pes so a is de dis tri bu i ção
da ren da.
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O gran de con tin gen te po pu la ci o nal que, até
aqui, se di ri giu para os cen tros ur ba nos de i xou para
trás imen sos va zi os eco nô mi cos e pro vo cou, nos des -
ti nos, sen sí ve is he ma to mas so ci a is, prin ci pal men te
nas re giões me tro po li ta nas. Nas áre as po bres per ma-
ne cem, qua se sem pre, cri an ças e ido sos, exa ta men-
te aque les que exi gem ma i or pre sen ça do Esta do, em 
ter mos de ser vi ços de edu ca ção e de sa ú de, en quan-
to nas ci da des, o de sem pre go, a fal ta de mo ra dia e de 
ou tros re qui si tos bá si cos de so bre vi vên cia cri am ver -
da de i ros gue tos mar ca dos pela fome e pela mi sé ria.

Não é à toa que o Bra sil já é con si de ra do, se -
gun do da dos do Ban co Mun di al, o país de ma i or con -
cen tra ção de ren da de todo o mun do: mais da me ta de
da ren da na ci o nal se con cen tra nas mãos de, ape nas,
um em cada dez bra si le i ros. Enquan to qua tro em
cada cin co tra ba lha do res so mam ren di men tos que
não atin gem a um ter ço do que é ge ra do no País, um
úni co apre sen ta dor de pro gra mas po pu la res de te le-
vi são, ci ta do em ma té ria de capa da re vis ta Veja, e
que pro cu ra atin gir, exa ta e iro ni ca men te, as ca ma-
das mais po bres da po pu la ção, ob tém uma re mu ne-
ra ção men sal equi va len te a 1.153 anos de suor de um 
tra ba lha dor de sa lá rio mí ni mo, in clu í do o dé ci mo ter -
ce i ro. É como se esse mes mo tra ba lha dor ti ves se sua
car te i ra as si na da nos idos de ju nho do ano de 843
(de po is de Cris to). Ou, um úni co dia de tra ba lho do
pri me i ro se ria su fi ci en te para con tar o tem po ne ces-
sá rio para apo sen ta do ria in te gral do úl ti mo e, ain da,
lhe so bra ri am três anos para en gros sar as fi le i ras re i-
vin di ca tó ri as por me lho res con di ções de vida.

Os flu xos mi gra tó ri os que, até aqui, se des lo ca-
vam em mão úni ca, já es bo çam mo vi men tos de re ver-
são. A Esta ção da Luz, em São Pa u lo, já não é, mais,
so men te por ta de che ga da. E ou tras tan tas es ta ções
fer ro viá ri as e ro do viá ri as de to das as gran des ci da des
bra si le i ras as sis tem ao re em bar que de mi lha res de
pas sa ge i ros, an tes ex pul sos pela po bre za do cam po
e, hoje, en xo ta dos pela mi sé ria das ci da des e que,
ago ra, se des do bram nos tri lhos e nas es tra das, mu i-
tas ve zes sem qual quer des ti no ou di re ção.

O Esta do não pode mais con ti nu ar a re bo que da 
his tó ria, sob pena de ser atro pe la do pe los fa tos. Nes -
te re flu xo po pu la ci o nal, que de ve rá se in ten si fi car
com a cri se es tru tu ral do de sem pre go ur ba no, dois
ca mi nhos pa re cem se co lo car no ho ri zon te do po der
pú bli co.

O pri me i ro é a re for ma agrá ria, cu jos as sen ta-
men tos se lo ca li zem pró xi mos aos nú cle os ur ba nos
de ori gem das po pu la ções ru ra is ex pul sas para as ci -
da des. Res ga ta-se, com isso, os tra ços cul tu ra is e so -
ci a is per di dos com a mi gra ção, além de se pro pi ci ar

me lhor ca pi la ri da de aos ser vi ços pú bli cos a se rem
co lo ca dos à dis po si ção des tas po pu la ções.

O se gun do ca mi nho é o for ta le ci men to dos mu -
ni cí pi os de pe que no por te e das re giões con si de ra-
das de pri mi das. Não se pode ne gar que se tra ta de ta -
re fa das mais ár du as. Os re cur sos pú bli cos, cada vez
mais es cas sos, ten dem a se des lo car, com ma i or in -
ten si da de, para as re giões ge ra do ras des tes mes mos
re cur sos, por apre sen ta rem ma i o res pos si bi li da des
de re tor no, em ter mos eco nô mi cos, e por con cen tra-
rem, qua se sem pre, li de ran ças po lí ti cas mais bem ar -
ti cu la das para a ne go ci a ção de fa ti as mais su cu len tas
dos or ça men tos pú bli cos.

O ar ti go 158 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ti pu la,
em seu in ci so IV, que per ten ce aos mu ni cí pi os, “vin te
e cin co por cen to do pro du to da ar re ca da ção do im -
pos to do Esta do 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 ção 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”. Des tes re cur sos, três quar tos, no mí ni mo, de -
pen dem da 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 da pres -
ta ção de ser vi ços em cada mu ni cí pio e, o res tan te,
de pen de de lei es ta du al, que es ta be le ce os cri té ri os
de dis tri bu i ção de tal par ce la do ICMS.

Ora, a pri me i ra par te dos re cur sos, a mais sig ni-
fi ca ti va, ten de a me lhor aqui nho ar aque les mu ni cí pi os
que já apre sen tam ati vi da des ge ra do ras de ri que zas.
Mas, os go ver nos es ta du a is, atra vés de le gis la ção
apro va da por suas res pec ti vas as sem bléi as, po dem
es ti pu lar cri té ri os le ga is que di re ci o nem a se gun da
par te para po ten ci a li zar re cur sos la ten tes nos mu ni cí-
pi os me nos de sen vol vi dos e para so cor rer aque les
que apre sen tem ma i o res si na is de de bi li da de eco nô-
mi ca e so ci al.

Caso exem plar, ci ta do pela gran de im pren sa,
nos úl ti mos dias, é o de Mi nas Ge ra is. O Go ver no do
Esta do es ta be le ceu um ver da de i ro “con tra to de ges -
tão” com as pre fe i tu ras mu ni ci pa is no sen ti do de que,
quan to mais efi ci en tes fo rem as ad mi nis tra ções lo ca-
is, na con se cu ção de ob je ti vos co muns, mais vul to sos
são os re cur sos do ICMS trans fe ri dos para o mu ni cí-
pio, no exer cí cio pos te ri or.

A Lei Esta du al nº 12.040, de 28 de de zem bro de
1995, es ta be le ce como cri té ri os, não so men te os
con si de ra dos clás si cos, como ta ma nho re la ti vo da
po pu la ção, da área ge o grá fi ca e da pro du ção agrí co la
e in dus tri al, mas, tam bém, aque les que pro cu ram ma -
xi mi zar a per for man ce dos ad mi nis tra do res mu ni ci pa-
is, con subs tan ci a das nos in di ca do res re la ti vos à edu -
ca ção (ca pa ci da de de aten di men to do mu ni cí pio em
re la ção ao nú me ro de alu nos ma tri cu la dos na rede
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mu ni ci pal), sa ú de (re la ção en tre o gas to per ca pi ta
do mu ni cí pio em re la ção ao so ma tó rio do gas to per
ca pi ta de to dos os mu ni cí pi os), acrés ci mos da área
cul ti va da na agri cul tu ra, além de ou tros in di ca do res
for mu la dos com base na atu a ção do mu ni cí pio em re -
la ção ao seu pa tri mô nio cul tu ral e à pro te ção ao meio
am bi en te.

Além dis so, os cri té ri os le vam em con ta a uti li za-
ção de re cur sos pró pri os, a exis tên cia de mu ni cí pi os
mi ne ra do res e com pen sa ções fi nan ce i ras para even -
tu a is des mem bra men tos de dis tri tos. To das es sas
trans fe rên ci as se so mam a uma cota mí ni ma, igual
para to dos os mu ni cí pi os do Esta do.

Essa Lei, co nhe ci da po pu lar men te como “Ro bin
Hood”, já pro pi ci ou, no pri me i ro qua dri mes tre de
1996, acrés ci mos de re pas ses su pe ri o res a 1000%,
em re la ção a igual pe río do do úl ti mo ano, prin ci pal-
men te nos mu ni cí pi os per ten cen tes às re giões con si-
de ra das bol sões de po bre za.

O País já pas sou do pro ces so de ur ba ni za ção
para o de me tro po li za ção. Quem sabe seja este o mo -
men to de uma dis cus são sé ria so bre um novo pro ces-
so de ru ra li za ção. E ser ru ral, no Bra sil, não sig ni fi ca
mo rar aquém das pla cas in di ca ti vas de pe rí me tros ur -
ba nos. Ru ra is são qua se to dos os pe que nos mu ni cí-
pi os bra si le i ros, cuja sede é, na ver da de, a aglo me ra-
ção re la ti va men te mais den sa. Mas, no caso, essa
aglo me ra ção é sa lu tar, por que fa ci li ta a ca pi la ri da de
da ação pú bli ca.

Como se ob ser va, em bo ra ár du os, to dos os ca -
mi nhos po dem ser pa vi men ta dos pela cri a ti vi da de e,
so bre tu do, pela de ci são po lí ti ca.

Te o tô nio Vi le la: a Ima gem do Se me a dor
Nada mais di fí cil do que tra çar o per fil do Te o tô-

nio Vi le la, ape sar de ter con vi vi do com ele du ran te
tan to tem po, na re sis tên cia de mo crá ti ca e na luta pe -
los di re i tos mais fun da men ta is de to dos os bra si le i ros.
É que ele pa re cia trans cen den tal. Ele ins pi ra va algo
de di vi no. Pu de ra, ele in cor po ra va o po der de Deus
até no pró prio nome! Tal vez seja por isso que o seu
re i no pa re cia não ser, tam bém, des te mun do. Como
al guém que en car nou, no seu tem po, a ima gem do
se me a dor, ele plan tou idéi as e exem plos. E não par tiu
para a eter ni da de sem, an tes, en si nar to dos os pas -
sos da co lhe i ta.

Tal vez não fos se ne ces sá rio res ga tar a sua bi o-
gra fia. Por que a vida dos ver da de i ros ami gos é trans -
pa ren te. Ima gi ne-se, en tão, a dele, que de di cou a sua
exis tên cia a to dos os que pou co ou nada têm além da
pró pria vida. Ele era oni pre sen te. A dor do ex clu í do
era, para ele, sem pre ma i or do que a de seus cân ce-

res. E ele pre ga va que a fome, a mi sé ria e a in jus ti ça
são tu mo res ma lig nos, mas cu rá ve is.

Suas mu le tas pa re ci am ser, na ver da de, ba tu-
tas. Como um ma es tro, dava o tom e mar ca va as en -
tra das. Dos cár ce res, dos tem plos in va di dos pe los
ven di lhões e dos co ra ções pe tri fi ca dos pelo ódio, pela 
dis cri mi na ção e pela omis são.

Ape sar de, ain da hoje, sen tir a sua pre sen ça
viva, como uma luz, eu, às ve zes, ima gi no o Te o tô nio
ca mi nhan do, no pla nal to do céu, de bra ços da dos
com o Ulysses, com o Tan cre do, com o Pas qua li ni e
com tan tos ou tros. Pa re ce-me, até, que ne nhum de -
les está a des fru tar do me re ci do des can so. Por que eu 
tam bém ima gi no que o Te o tô nio con ti nua in qui e to
com o que está acon te cen do nes tas ter ras aci den ta-
das do Bra sil. Quem, como eu, tan tas ve zes ca mi-
nhou ao seu lado, sabe que ele não des can sa rá, nem
no céu, en quan to fal tar pão na ter ra onde ele en si nou
a plan tar e a co lher. Por isso, para o seu ver da de i ro
des can so eter no, ele quer a sal va ção de to dos aque -
les que ain da ar dem no in fer no da fome, da des nu tri-
ção, da mi sé ria, da do en ça, do anal fa be tis mo, da in -
jus ti ça, da dis cri mi na ção e da omis são.

Te o tô nio Vi le la é o ou tro nome de to das as ruas
e pra ças des te país, por que em to das elas ele fin cou
a sua ban de i ra da es pe ran ça. Ele di zia ser um ho mem
de mu i ta sen si bi li da de e de mu i ta ilu são. E que é pre -
ci so acre di tar no ama nhã, mes mo sa ben do que, até
lá, é pre ci so mu i to es for ço e te na ci da de. A gen te sen -
tir lá den tro que é ca paz de ul tra pas sar a ad ver si da de
é uma for ma de ilu são. É o meu caso. E não é uma co i-
sa vã, des pro vi da de qual quer apo io, por que eu sin to
isso. “É um pro ble ma de sen si bi li da de”.

Pois é, Te o tô nio Vi le la não mor reu. Deus lhe pe -
diu um apar te!

Lon ga Vida ao Dou tor Bar bo sa
O Bra sil co me mo rou, no úl ti mo dia 22 de ja ne i ro,

cem anos de sua his tó ria. Uma his tó ria viva, por que,
para pri vi lé gio de to dos nós, bra si le i ros, pode ser con -
ta da por quem a faz. Mais do que isso: ins pi ra dos na
vida cen te ná ria do Dr. Ale xan dre Bar bo sa Lima So bri-
nho, co me mo ra mos, tam bém, o dia de luta pela im-
pren sa li vre e de mo cra cia, pela éti ca na po lí ti ca, pela
pro bi da de, pela so be ra nia e pe los di re i tos hu ma nos
fun da men ta is de to dos os ci da dãos.

Aliás, em nome da co e rên cia, que sem pre mar -
cou a tra je tó ria da vida do Dr. Bar bo sa, de ve ría mos
ins ti tu ir o dia 22 de ja ne i ro com o “Dia Na ci o nal de luta 
pelo Bra sil para os Bra si le i ros”. Por que a ban de i ra
que ele sem pre em pu nhou man tém o ver de de nos -
sas flo res tas, o ama re lo de nos sas ri que zas e o azul

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18141    407ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



de nos so céu. E, so bre o bran co da paz, a ins cri ção:
“Li ber da de e So be ra nia”.

O Dr. Bar bo sa che ga aos cem anos com a mes ma
lu ci dez e o mes mo es pí ri to de luta de sua ju ven tu de.

Com uma bi o gra fia in ve já vel, ini ci ou sua vida li -
te rá ria em 1911, com 14 anos de ida de, co la bo rou,
des de cedo, com di ver sos jor na is de todo o País, in -
gres sou no Jor nal do Bra sil em 1921, onde foi re da-
tor po lí ti co e re da tor-che fe. Em 1927, ina u gu rou a sua
co lu na do mi ni cal “Co i sas da Po lí ti ca”.

Foi ele i to, em 1926, e re e le i to, em 1929, Pre si-
den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Impren sa, a ABI.
Em 1952, tor nou-se Se cre tá rio Ge ral da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras – ABL e, no ano se guin te, Pre si-
den te. É au tor de mais de ses sen ta tí tu los.

Na vida pú bli ca, foi, em três opor tu ni da des, De -
pu ta do Fe de ral por Per nam bu co, lí der de par ti do,
mem bro da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, em
1946, Go ver na dor de Esta do e Pre si den te do Insti tu to
do Açú car e do Álco ol – IAA.

Entre tan to, dois mo men tos mais re cen tes são
em ble má ti cos na tra je tó ria des te bra si le i ro in can sá vel
em sua luta pela li ber da de, pela so be ra nia e pela éti -
ca na po lí ti ca.

O pri me i ro, em 1974, quan do se co lo cou como
can di da to a Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, pelo MDB, 
na cha pa en ca be ça da pelo Dr. Ulysses Gu i ma rães,
nas ele i ções in di re tas pro mo vi das e pa tro ci na das
pelo re gi me mi li tar. Como “an ti can di da tos” do MDB,
per cor re ram o País, em de nún cia ao re gi me mi li tar.
No ple i to, em um am bi en te de for ça e re pres são, fo-
ram ven ce do res os can di da tos da Are na, Ge ne ra is
Ernes to Ge i sel e Adal ber to Pe re i ra dos San tos. Mas,
nas ruas, as can di da tu ras, con si de ra das sim bó li cas,
ca rac te ri za ram-se como o mar co ini ci al de um am plo
mo vi men to po lí ti co opo si ci o nis ta que re dun dou nos
acon te ci men tos que se su ce de ram, como a vi tó ria
das opo si ções nas ele i ções par la men ta res da que le
mes mo ano, e a luta pela anis tia e pela vol ta dos exi la-
dos e nos mo vi men tos por ele i ções di re tas dos anos
pos te ri o res. Não é à toa, por tan to, que o Go ver no Ge -
i sel é con si de ra do como o do iní cio da cha ma da aber-
tu ra po lí ti ca.

O se gun do mo vi men to mar can te, em que Bar -
bo sa Lima So bri nho co lo cou-se como re pre sen tan te
le gí ti mo das as pi ra ções de to dos os bra si le i ros foi em
1992, quan do, da dis cus são do im pe ach ment do Sr.
Fer nan do Col lor de Mel lo. É dele a pri me i ra as si na tu-
ra que deu iní cio ao pro ces so con tra os ilí ci tos pra ti ca-
dos pelo en tão Pre si den te da Re pú bli ca. Ali se sin te ti-
za vam, em um úni co ci da dão, os seg men tos que se

abra ça ram du ran te as in ves ti ga ções da CPI Col-
lor/PC: o povo, o po lí ti co e a im pren sa. A en tre ga do
pe di do de aber tu ra do pro ces so con tra o Pre si den te
da Re pú bli ca foi, sem dú vi da, um dos mo men tos mais 
im por tan tes, sig ni fi ca ti vos e emo ci o nan tes da his tó ria
da de mo cra cia bra si le i ra. Nada mais jus to, por tan to, a 
pre sen ça, ali, do Dr. Bar bo sa Lima.

Mas, com cer te za, ele não con si de ra va o afas ta-
men to de um pre si den te cor rup to como a eta pa fi nal
de um pro ces so de mo ra li za ção da Admi nis tra ção
Pú bli ca. Ele sa bia que era o iní cio de uma ár dua ca mi-
nha da. A en tre ga de do cu men tos ao Con gres so Na ci-
o nal era mais do que um mo men to sim bó li co que, ali,
se exa u ria. Ha ve ria que se de sa tar to dos os nós que
es tran gu lam o dis pên dio dos re cur sos que fal tam nas
fi las dos hos pi ta is, na es cu ri dão do anal fa be tis mo e
na mesa de mi lhões de bra si le i ros fa min tos. E o Con -
gres so deu mais um pas so nes te sen ti do: vol tou-se
con tra o seu pró prio es pe lho e cas sou par la men ta res.
Mas, fal tou-lhe o pas so de ci si vo: era pre ci so in ves ti-
gar os agen tes cor rup to res. E, isso, a his tó ria está em
dé bi to com o Dr. Bar bo sa Lima So bri nho e com to dos
os bra si le i ros à sua se me lhan ça.

Além dis so, ele lu tou e viu nas cer a Pe tro brás.
Ele par ti ci pou, ati va men te, da Cam pa nha “O Pe tró leo
é Nos so”. Ele foi, quan do De pu ta do Fe de ral, um dos
au to res do Có di go Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções.
Ele as sis tiu à aber tu ra das com por tas que de ram à
luz o nos so sis te ma elé tri co. Ele viu nas cer a Com pa-
nhia Vale do Rio Doce. Ele de fen deu, nas ruas e nas
tri bu nas, a nos sa ter ra e o nos so sub so lo. Por tan to,
como po lí ti co, como jor na lis ta e como bra si le i ro le gí ti-
mo ele sabe quan to suor, san gue e lá gri ma fo ram der -
ra ma dos para im plan tar um pro je to de país so be ra no
e in de pen den te.

Não é á toa que o Dr. Bar bo sa diz que “na luta
pelo País, não se apo sen ta”. E os fa tos es tão a de-
mons trar que, nem por ida de e nem por tem po de luta.

Por tudo isso, pa ra béns ao Dr. Bar bo sa por esta
data que ri da, mu i tas fe li ci da des, mas, so bre tu do, mu i-
tos anos de vida!

Ho me na gem a Darcy Ri be i ro
Não con si go ima gi nar o que o Se na dor Darcy

Ri be i ro está fa zen do, ago ra, no céu. Lá não há
sem-ter ra, nem sem-casa, nem sem-co mi da. De lá,
ele con tem pla os mi lhões de sem-nada, como que
uma ver da de i ra obra ina ca ba da nes ta “ter ra que so -
nhou ver di vi di da”. Por isso, não se as sus tem se o en -
con tra rem por aí, com sua voz rou ca. É que, por essa
obra ina ca ba da, ele é ca paz de fu gir do céu.
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No Se na do, nos úl ti mos tem pos, sua ca de i ra era 
de ro das. Sua ima gi na ção, de asas. Ti nha o dom da
ubi qüi da de. Ele era to dos, em to dos os lu ga res. Era o
ín dio, o ne gro, o mu la to, o me ni no de rua, o povo bra -
si le i ro, o Bra sil.

Era um sím bo lo da mi ne i ri da de, nas ci do en tre
pe quis, car nes de sol e se res tas, na bela Mon tes Cla -
ros. Ao mes mo tem po, um cos mo po li ta. Sa bia, como
nin guém, unir edu ca ção e fo lia, como num sam bó dro-
mo. Seu tem po era in te gral, como num CIEP. Vi veu
mo men tos de ten são e de ter nu ra, como na Uni ver si-
da de de Bra sí lia das in va sões mi li ta res e do “be i jó dro-
mo”. Ele era o pan ta nal, et nó lo go; o Rio de Ja ne i ro,
Vice-Go ver na dor e Se na dor; o Bra sil, Mi nis tro; o mun -
do, exi la do. Quem sabe res ta va-lhe, ape nas, a imen si-
dão dos céus. Pelo me nos, por tudo o que co nhe ce-
mos e que com ele apren de mos e pe los prin cí pi os di -
vi nos, lá ele não per ten ce a qual quer blo co de opo si-
ção. Nem ele, nem o Te o tô nio, nem o Ulysses, nem o
Tan cre do.

Uma ex pe riên cia nova para quem, na ter ra, a re -
a li da de bra si le i ra im pu nha a con tes ta ção. Seu úl ti mo
ar ti go de mons tra va a sua pre o cu pa ção com os me ni-
nos de rua. Ain da so bre o tema, gra vou men sa gem ao 
Pre si den te da Re pú bli ca: “Você já viu be zer ro sem ra -
ção? Ou um ca bri to? Ou uma ga li nha sem dono para
lhe dar co mi da? Você não viu! E, sabe por quê? Por -
que não exis te! Ago ra, me ni no de rua tem um mon te
por aí. Não exis te ga li nha de rua, exis te? Pois é, nem
be zer ro e nem ca va lo. Mas, cri an ça, tem. Isso não
pode!”

Pre o cu pa va-lhe, so bre ma ne i ra, a pri va ti za ção
anun ci a da da Com pa nhia Vale do Rio Doce, a des ca-
rac te ri za ção da Pe trobras, a des na ci o na li za ção do
nos so sub so lo, a in va são sor ra te i ra da Ama zô nia.

Pela Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, ele se tor -
nou imor tal, por que sua obra será re co nhe ci da até o
fi nal dos tem pos. No Se na do Fe de ral, tam bém. Lá, o
seu es pa ço fí si co será ocu pa do por uma nova per so-
na li da de do pen sa men to bra si le i ro. Da qui, ele se foi,
mas, quis o des ti no que o seu su plen te ti ves se, como
so bre no me, Nas ci men to.

O Darcy será ho me na ge a do por to dos os bra si-
le i ros. Com cân ti cos, ora ções, fo li as, ca ti ras, car na va-
is, se res tas, afo xés e aru a nãs. No pa la ce te sun tu o so
e na pa lho ça mais hu mil de. Ele era um bra si le i ro que,
ver da de i ra men te, ama va o seu País. Ga rim pa va ri-
que zas em nos sas di fe ren ças. Mas lu ta va con tra to-
das as nos sas dis pa ri da des. Vi via, in ten sa men te, a
vida e o seu exem plo ul tra pas sa a mor te. So mos, to -
dos nós, su plen tes. So mos, to dos, nas ci men to.

Re co men dei ao Se na do Fe de ral que o pró xi mo
nú me ro da edi ção de “Os Gran des Vul tos do Se na do”
seja de di ca do ao Darcy Ri be i ro. Não sei se será ne ces-
sá ria uma gran de ti ra gem. Afi nal, a sua vida como an -
tro pó lo go, es cri tor, ro man cis ta, edu ca dor , pes qui sa-
dor e hu ma nis ta já é, por si só, uma obra co nhe ci da e
re ve ren ci a da. Acho que o Darcy não se qui e ta ria, nem
mes mo em com pên di os, se eles dor mi tas sem em pra -
te le i ras fri as. Quem sabe um nú me ro su fi ci en te para as 
me sas de tra ba lho de to dos os to ma do res de de ci são
so bre os des ti nos des te País. Ou de ca be ce i ra, à luz
dos seus exem plos. Assim, o Darcy des can sa ria, em
paz. E, en fim, a sua obra se tor na ria aca ba da.

Em De fe sa de uma Re vi são Cons ti tu ci o nal
Não há como ne gar: o Con gres so Na ci o nal vive

um de seus mo men tos mais sen sí ve is, em ter mos de
le gi ti mi da de po pu lar. É bem ver da de que os ven tos da 
de mo cra cia, que der ru ba ram to das as bar re i ras que
se in ter pu nham en tre o pú bli co e o seu po der cons ti-
tu í do, pa re cem ter sido mais for tes pe los la dos do le -
gis la ti vo. Aqui não há por ta-voz. O Con gres so Na ci o-
nal co mu ni ca-se com a po pu la ção atra vés da pró pria
im pren sa.

Entre tan to, não de i xa de ser pre o cu pan te o fato
de o Po der Le gis la ti vo si tu ar-se no ro da pé do qua dro
de le gi ti mi da de ins ti tu ci o nal. A po pu la ção bra si le i ra,
se gun do as úl ti mas pes qui sas, atri bui ma i or pres tí gio,
por exem plo, aos Sin di ca tos de Tra ba lha do res e, até
mes mo, aos Clu bes de Fu te bol do que aos seus re -
pre sen tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do
Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal não é uma ins ti tu i ção
mo no lí ti ca. Ao con trá rio, ele é a ver da de i ra sín te se de
um país de con tras tes. As mais di fe ren tes cor ren tes
de opi nião se ex pres sam, nas tri bu nas, atra vés de
par ti dos po lí ti cos, e fun da men tam, em úl ti ma ins tân-
cia, os seus prin cí pi os dou tri ná ri os e pro gra má ti cos.
Era de se es pe rar, por tan to, que, pelo me nos, a le gi ti-
mi da de dos par ti dos po lí ti cos que dão con for ma ção
ao Con gres so Na ci o nal fos se a con ti nu i da de e a con -
se qüên cia do voto li vre, se cre to e de mo crá ti co. Mas
não é. Os par ti dos po lí ti cos, se gun do as mes mas
pes qui sas, não têm pres tí gio para três em cada qua -
tro bra si le i ros.

A ex pe riên cia mun di al mos tra que não há como
ima gi nar um re gi me de mo crá ti co sem um Con gres so
le gí ti mo e sem par ti dos po lí ti cos ver da de i ra men te re -
pre sen ta ti vos. Esse mes mo Con gres so, hoje vis to
ape nas pelo re tro vi sor da ava li a ção po pu lar, já pro pi-
ci ou mo men tos me mo rá ve is na his tó ria po lí ti ca re-
cen te do País. Quem não se lem bra dos de ba tes que
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de ram ori gem à Cons ti tu i ção de 1988? Os cor re do res
e os sa lões do Con gres so Na ci o nal trans for ma ram-se
em ruas e pra ças e as tri bu nas nos co re tos que iden ti-
fi cam o lu gar cen tral, o cen tro de con ver gên cia de
idéi as e de ex pec ta ti vas.

Tal vez fos se aque le o mo men to mais ade qua do
para uma am pla re for ma po lí ti ca e par ti dá ria, fun da-
men ta da no con tra di tó rio do de ba te de idéi as que
emer gi ram da pró pria po pu la ção. Per deu-se, por tan-
to, a opor tu ni da de de se re dis cu tir a re pre sen ta ção
par ti dá ria, quan do o Con gres so se trans fi gu ra va na
face do pró prio País. É que se con cen tra ram to dos os
es for ços na dis cus são de um do cu men to onde ti ves-
se lu gar ta ma nhas es pe ran ças re pri mi das, ou a dor
do ami go, do pai, do com pa nhe i ro ou, ain da, o cor po
in se pul to do anô ni mo de sa pa re ci do. Ou, quem sabe,
as ilu sões per di das com a mor te de Tan cre do Ne ves.

É por isso que, tal vez pelo re ce io da vol ta a um
pas sa do tão per ver so e tão re cen te, a Cons ti tu i ção de 
1988 seja tão abran gen te. É que, na que le mo men to,
an tes de ser abran gen te em de ma sia, ela te ria que
ser en vol ven te o ne ces sá rio. E, aí, ma té ri as que po -
de ri am ser ca rac te ri za das com in fra cons ti tu ci o na is se 
trans for ma ram em pre ce i tos cons ti tu ci o na is. Não é à
toa que mais de du zen tos ar ti gos da Cons ti tu i ção de
1988 ain da não fo ram re gu la men ta dos. É que, quan -
do os as sun tos con si de ra dos mais po lê mi cos ge ra-
vam ris co do cha ma do “bu ra co ne gro”, os cons ti tu in-
tes in vo ca vam o ar ti fí cio de re me tê-los para a le gis la-
ção sub si diá ria e, cons ci en tes dos ris cos de tal de ci-
são, pre vi ram, no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na-
is Tran si tó ri as, a Re vi são Cons ti tu ci o nal, após um pe -
río do de cin co anos. 

O que os cons ti tu in tes não pre vi ram é que o fim
de tal pe río do, se con si de ra do “ao pé da le tra”, co in ci-
di ria com um ano ele i to ral e, con se qüen te men te, com
as úl ti mas lu zes dos man da tos par la men ta res. Tam-
bém não po de ri am pre ver que se tra ta ria de um dos
pe río dos mais con tur ba dos da his tó ria po lí ti ca bra si-
le i ra, com o im pe ach ment do Pre si den te da Re pú bli-
ca, pe las vias cons ti tu ci o na is e a cas sa ção de par la-
men ta res re ves ti dos de po de res cons ti tu in tes. Daí, o
fi as co da re vi são que se pro pôs ocor rer em 1993.

Fra cas sa da a re vi são, as mu dan ças cons ti tu ci o-
na is pas sa ram a ser dis cu ti das ao sa bor de emen das
que, em bo ra os trâ mi tes re gi men ta is, em ter mos de
dis cus são e quo rum (3/5, em duas vo ta ções, em cada 
uma das Ca sas do Con gres so Na ci o nal), são apre-
sen ta das, qua se sem pre, se gun do in te res ses mo-
men tâ ne os do Po der Exe cu ti vo ou des te ou da que le
par la men tar, não ra ras ve zes mo vi do por in te res ses
de gru pos de pres são mais bem or ga ni za dos. Não há, 

aí, o pro pó si to de se dis cu tir a Cons ti tu i ção Fe de ral
como um todo e os re ba ti men tos so bre as sun tos que
lhe são es pe cí fi cos.

A essa mis ce lâ nea de apre sen ta ção de emen -
das a à fal ta de re gu la men ta ção de te mas con si de ra-
dos re le van tes, so mam-se a mi xór dia das me di das
pro vi só ri as. O que de ve ria ser jus ti fi ca do pela re le vân-
cia e pela ur gên cia, tor nou-se ins tru men to de ad mi-
nis tra ção do dia-a-dia, já ul tra pas san do 1500 edi-
ções, isso sem con si de rar as re e di ções su ces si vas e
men sa is que che gam, em al guns ca sos, a qua tro de -
ze nas. Me di das pro vi só ri as, que se jus ti fi cam como
re le van tes e ur gen tes pelo Po der Exe cu ti vo, não são
vo ta das pelo Con gres so Na ci o nal du ran te qua tro
anos. Ou seja, para o Con gres so, não são re le van tes
nem ur gen tes, por todo o pe río do de um man da to le -
gis la ti vo.

Tris te cons ta ta ção. A Cons ti tu i ção “ci da dã” se
trans for mou numa mis ce lâ nea de leis que não com -
ple men tam e de me di das que não são pro vi só ri as, ao
re len to de fi li a ções par ti dá ri as que, mu i tas ve zes, não 
se atre lam a idéi as, mas a bar ga nhas cor ri que i ras
que de ni grem os ver da de i ros pos tu la dos de São
Fran cis co de Assis, tudo isso em nome da fiel ob ser-
vân cia à “lei de Gér son”.

Esse é o qua dro po lí ti co par ti dá rio bra si le i ro, pin -
ta do, aqui, em co res cin zen tas. E é exa ta men te ele que 
dá mol du ra à Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
50/96, que apre sen tei no úl ti mo dia 10 de ou tu bro. Ela
se an te põe ao va re jo das emen das cons ti tu ci o na is e
às me di das pro vi só ri as que, na ver da de, pre en chem o
vá cuo das re gu la men ta ções re cla ma das pela Cons ti-
tu i ção de 1988. Te nho cons ciên cia de que a mi nha pro -
pos ta é, so bre tu do, am bi ci o sa. Com ela, pro cu ro res -
ga tar a re vi são cons ti tu ci o nal abor ta da em 1993. Mais
do que isso: as idéi as que se rão de ba ti das e que da rão
cor po a um tex to cons ti tu ci o nal mais con di zen te com a
re a li da de atu al e com o pro je to que se de se ja para o
País, se rão, tam bém, o su por te ne ces sá rio à con so li-
da ção de agre mi a ções par ti dá ri as ver da de i ra men te
re pre sen ta ti vas do pen sa men to dos di fe ren tes seg-
men tos da po pu la ção bra si le i ra.

Pre o cu pa-me, por tan to, a ques tão da le gi ti mi da-
de, tan to do novo tex to cons ti tu ci o nal, quan to dos par-
la men ta res que irão apro vá-lo. O ple bis ci to e o re fe-
ren do se rão os dis po si ti vos uti li za dos para le gi ti mar,
res pec ti va men te, os no vos par la men ta res, ele i tos nas 
pró xi mas ele i ções, e o novo tex to, após sua apro va-
ção, em vo ta ção uni ca me ral.

Aos par ti dos po lí ti cos ca be rá, ver da de i ra men te,
a le gi ti mi da de das ur nas, por que eles emer gi rão de
idéi as e é em sua de fe sa que se apre sen ta rão, nos
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pa lan ques, os can di da tos. Se ele i tos, man ter-se-ão
co e sos aos prin cí pi os dou tri ná ri os e ao pro gra ma
par ti dá rio. Se des fi li a dos, per de rão o man da to, em
nome do su plen te, que man tém em pu nho a ban de i ra
do par ti do que o ele geu. Mas, esse é um as sun to que
de ve rá ser de ta lha do nes te mes mo es pa ço de mo crá-
ti co da Fo lha de S.Pa u lo, nos pró xi mos dias. O que já 
ga ran te um iní cio pro fí cuo ao de ba te. Afi nal, a im pren-
sa é a ins ti tu i ção mais le gí ti ma aos olhos do pú bli co.

Em De fe sa de uma Re vi são Cons ti tu ci o nal (II)
Na pri me i ra par te des te ar ti go, pu bli ca do no dia

24 úl ti mo, pro cu rei ali nha var as ca rac te rís ti cas do pro -
ces so cons ti tu in te de 1988. Ali fo ram dis cu ti das as cir -
cuns tân ci as da que le mo men to his tó ri co, após ta ma-
nho pe río do na con tra mão da li ber da de, a abran gên-
cia do tex to cons ti tu ci o nal, a fal ta de re gu la men ta ção
de mais de duas cen te nas de seus ar ti gos, o fra cas so
da re vi são de 1993, a pro mis cu i da de das me di das
pro vi só ri as, nem sem pre tão re le van tes e tão ur gen-
tes e, em es pe ci al, a con se qüen te ar rit mia do pro ces-
so le gis la ti vo que hoje se ob ser va.

Ali, tam bém, se en fa ti zou a pre o cu pan te fal ta de
pres tí gio do Con gres so Na ci o nal e, es pe ci al men te,
dos par ti dos po lí ti cos jun to à po pu la ção bra si le i ra.
São es tas, por tan to, as ques tões que dão su por te à
pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal nº 50/96, que
apre sen tei em 10 de ou tu bro.

Em pri me i ro lu gar, pro cu ro res ga tar a le gi ti mi da-
de do Con gres so Na ci o nal. Sem dis cu tir a im por tân-
cia do voto no re gi me de mo crá ti co, a par ti ci pa ção po -
pu lar não pode se cir cuns cre ver ao ato for mal e obri -
ga tó rio das ele i ções, nem à atu a ção per se ve ran te, e
nem sem pre le gí ti ma, de gru pos de in te res se mais
bem or ga ni za dos.

No dia 3 de ou tu bro de 1998, si mul ta ne a men te,
às ele i ções fe de ra is, me di an te ple bis ci to, o ele i to ra do
de ci di rá so bre a re a li za ção da re vi são cons ti tu ci o nal.
Algo as sim como “Você con cor da em de le gar ao fu tu-
ro Con gres so Na ci o nal po de res para a re vi são da
Cons ti tu i ção, por voto de ma i o ria ab so lu ta, em ses -
sões uni ca me ra is?” Tra ta-se do ato for mal que dará
iní cio a um am plo de ba te de idéi as so bre os te mas
que se con si de ram mais re le van tes para o País.

Apro va da a pro pos ta de re vi são, via ple bis ci to,
ela terá iní cio em 2 de ja ne i ro de 1999, com o ad ven to
da nova le gis la tu ra, e se es ten de rá por todo aque le
ano. A nova Car ta de ve rá se cons ti tu ir, ver da de i ra-
men te, na con ver gên cia das idéi as dis cu ti das com a
so ci e da de du ran te os tra ba lhos re vi si o na is. Te mas
como sis te mas de go ver no, re pre sen ta ção po lí ti ca
em to das as es fe ras do po der, pa pel do Esta do na

eco no mia, a es tru tu ra do Po der Ju di ciá rio, de mo cra ti-
za ção dos or ça men tos pú bli cos, sis te mas pre vi den-
ciá ri os, pa pel das For ças Arma das, sa lá rio mí ni mo,
pena de mor te e abor to de ve rão ser abor da dos. Mas,
a par ti ci pa ção co mu ni tá ria não se es go ta rá com a
edi ção do novo tex to. Se o ple bis ci to atri bu iu po de res
re vi si o na is ao Con gres so, o re fe ren do po pu lar, pre vis-
to para cen to e vin te dias após o tér mi no dos tra ba-
lhos, de le ga rá à so ci e da de po de res para le gi ti mar a
Cons ti tu i ção re vi sa da. Como con se qüên cia, essa le -
gi ti mi da de de se ja da se es ten de rá para o Con gres so
Na ci o nal.

Note-se que a pro pos ta co lo ca ên fa se es pe ci al
no de ba te de idéi as. É que o con tra di tó rio que se ex -
pli ci ta rá nas dis cus sões te má ti cas se re pro du zi rá na
con cep ção e na con so li da ção de par ti dos po lí ti cos
fun da men ta dos em idéi as e não atre la dos, uni ca men-
te, a pes so as ou a fa tos sen sí ve is à la pi da ção do dia a 
dia. Res ga ta-se, por tan to, a opor tu ni da de per di da du -
ran te os tra ba lhos cons ti tu ci o na is de 1988, no sen ti do
de uma am pla re for ma po lí ti co-par ti dá ria. Cada par la-
men tar terá seis me ses, con ta dos a par tir da pro mul-
ga ção da nova Cons ti tu i ção, para de ci dir, com suas
ba ses ele i to ra is e a par tir das idéi as se di men ta das
du ran te os tra ba lhos re vi só ri os, sua fi li a ção par ti dá-
ria. Per de rá o man da to, a par tir daí, o Se na dor ou De -
pu ta do Fe de ral que se des fi li ar de seu par ti do po lí ti co,
a quem per ten ce rá, efe ti va men te, a vaga no Con gres-
so Na ci o nal. Tudo isso, em nome do res pe i to aos prin -
cí pi os dou tri ná ri os e à ação pro gra má ti ca do par ti do
po lí ti co que lhe ser viu de abri go na ele i ção e em fun -
ção da le gi ti mi da de da pro cu ra ção que lhe foi ou tor-
ga da, atra vés do voto, pelo seg men to da po pu la ção
que o ele geu em nome de ide a is co muns. Aca ba-se,
com isso, com o obs cu ro e opor tu nis ta “tro ca-tro ca”
de par ti dos, que re le ga a von ta de e a so be ra nia po pu-
lar a um pla no se cun dá rio, em fun ção de in te res ses
po lí ti cos par ti cu la res e cir cuns tan ci a is.

Te nho cons ciên cia de que, mes mo que ile gí ti-
mas, são for tes as ra zões des ta ar rit mia le gis la ti va. E
que es sas ra zões le vam, mu i tas ve zes, ao pes si mis-
mo de mu i tos. Mas este pes si mis mo da ra zão não é
ma i or do que o oti mis mo da von ta de de mu dar.

Res ga tar a Re vi são Cons ti tu ci o nal
De po is de qua se um quar to de sé cu lo sob o do -

mí nio da mor da ça, pa re cia exis tir, so men te, o fu tu ro.
Mas, como en ter rar na me mó ria a lem bran ça do fi lho
ou do ami go in se pul to? Se ria pos sí vel aba far o eco de
quem teve ca la da a voz? O ar bí trio man ter-se-ia po de-
ro so o su fi ci en te para pro vo car o “meia vol ta, vol ver”?
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É esse medo do pas sa do que fez o Bra sil bus car
abri go numa Cons ti tu i ção ver da de i ra men te ci da dã.
Nada ha ve ria de cri ar obs tá cu los à bus ca pela li ber-
da de e pe los di re i tos mais fun da men ta is. O di re i to à
vida de ve ria ser a re la ção uní vo ca en tre a Bí blia Sa -
gra da e a Cons ti tu i ção Bra si le i ra. E as sim se fez a
nova Car ta de 1988: abran gen te o ne ces sá rio para
es pan tar o medo do pas sa do e para abri gar to das as
es pe ran ças do fu tu ro.

Nada ha ve ria de con ter aque les cor re do res do
Con gres so Na ci o nal que mais se pa re ci am a ave ni da
que cir cun da a gran de ci da de ou a úni ca rua que atra -
ves sa o pe que no lu ga re jo. E os even tu a is “bu ra cos
ne gros” obe de ci am ao ar ti fí cio da le gis la ção sub si diá-
ria e da Re vi são Cons ti tu ci o nal, pre vis ta para após
cin co anos da pro mul ga ção do novo tex to.

O que os cons ti tu in tes não po de ri am pre ver é
que a mis tu ra de vo zes da so ci e da de or ga ni za da nos
cor re do res do Con gres so se trans for mas se na mis ce-
lâ nea do atu al pro ces so le gis la ti vo. Em tem pos de im-
pe ach ment de um Pre si den te da Re pú bli ca e da cas -
sa ção de par la men ta res, fra cas sou a re vi são de
1993. Além dis so, mais de du zen tos ar ti gos da Cons -
ti tu i ção ain da não fo ram re gu la men ta dos. Como con -
tra pon to des sa ar rit mia le gis la ti va, o Diá rio Ofi ci al da
União já pu bli cou mais de 1.500 me di das pro vi só ri as,
al gu mas de las já com de ze nas de re e di ções e mu i tas
sob o dis far ce da re le vân cia e da ur gên cia.

Por tudo isso, o Con gres so Na ci o nal, “re ba ti-
za do”, em 1988, na pia da nova Cons ti tu i ção e cris -
ma do duas ve zes nas CPIs Col lor/PC e do Orça-
men to, viu sua cre di bi li da de ruir. As úl ti mas pes qui-
sas mos tram que o Con gres so e os Par ti dos Po lí ti-
cos car re gam a lan ter na do pres tí gio ins ti tu ci o nal,
numa la de i ra de me lhor per for man ce, até, dos clu -
bes de fu te bol. Isso sig ni fi ca di zer que o Fla men go,
o Co rint hi ans, o Inter na ci o nal, o Cru ze i ro ou o Flu -
mi nen se os ten tam, hoje, mais pres tí gio que o PFL,
o PSDB, o PMDB, o PPB ou o PT.

Como Con gres so Na ci o nal, par ti dos po lí ti cos
le gí ti mos e de mo cra cia são ques tões de cor re la ção
uni tá ria, o re di re ci o na men to do pro ces so le gis la ti vo e
o res ga te da cre di bi li da de par la men tar são fun da-
men ta is para a con so li da ção da li ber da de e dos di re i-
tos fun da men ta is dos ci da dãos, cra va dos na Cons ti-
tu i ção de 1988. São es sas ques tões e es ses fun da-
men tos que nor te a ram a mi nha Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 50/96. O que se pre ten de é trans for-
mar, no va men te, os cor re do res do Con gres so Na ci o-
nal no pon to de con ver gên cia de idéi as se me a das
pela pró pria po pu la ção. E é da dis cus são des tas idéi -
as que de ve rão bro tar as ba ses para a con so li da ção

de par ti dos po lí ti cos só li dos e para uma Cons ti tu i ção
So be ra na e em con so nân cia com as trans for ma ções
da re a li da de mun di al.

O pri me i ro pas so é res ga tar, de uma for ma le gí-
ti ma, a Re vi são Cons ti tu ci o nal frus tra da em 1993. No
dia 03 de ou tu bro de 1998, si mul ta ne a men te às ele i-
ções, me di an te ple bis ci to, o ele i to ra do opi na rá so bre
a de le ga ção de po de res ao fu tu ro Con gres so Na ci o-
nal, para a re vi são da Cons ti tu i ção, por voto da ma i o-
ria ab so lu ta, em ses são uni ca me ral.

Apro va da a pro pos ta ple bis ci tá ria, os tra ba lhos
te rão iní cio em 02 de ja ne i ro de 1999 e se es ten de rão
por todo aque le ano. Du ran te esse pe río do, te mas
como sis te mas de go ver no, re pre sen ta ção po lí ti ca
em to das as es fe ras de po der, pa pel do Esta do na
eco no mia, es tru tu ra do po der ju di ciá rio, de mo cra ti za-
ção dos or ça men tos pú bli cos, sis te mas pre vi den ciá ri-
os, pa pel das For ças Arma das, pena de mor te e abor-
to de ve rão ser dis cu ti dos com toda a po pu la ção.

Mas, a pre o cu pa ção com a le gi ti mi da de não se
es go ta com o ple bis ci to e com o de ba te con tí nuo de
idéi as. O novo tex to cons ti tu ci o nal sis te ma ti za do será
sub me ti do a um re fe ren do, pre vis to para cen to e vin te
dias após o tér mi no dos tra ba lhos re vi só ri os. A Nova
Cons ti tu i ção, a ser pro mul ga da em ato con tí nuo ao
re fe ren do será, por tan to, con ce bi da no pen sa men to
da po pu la ção e sis te ma ti za da pe los seus re pre sen-
tan tes le gí ti mos no Con gres so Na ci o nal.

O que se de pre en de, daí, é que os di fe ren tes
seg men tos da po pu la ção ou tor gam aos par la men ta-
res, atra vés das ur nas, uma es pé cie de pro cu ra ção
para re pre sen tá-los no Con gres so Na ci o nal. E, exa ta-
men te como numa pro cu ra ção, essa ou tor ga pode ser
can ce la da se o par la men tar se dis tan ci ar do pen sa-
men to das ba ses que o ele ge ram. É por isso que a mi -
nha pro pos ta pre vê um pra zo de seis me ses, após a
pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção, para que to dos os
Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is de ci dam, com suas
ba ses, pela fi li a ção par ti dá ria mais ade qua da, a par tir
do con tra di tó rio do de ba te de idéi as ocor ri do du ran te a
re vi são cons ti tu ci o nal. Per de rá o man da to, a par tir daí,
o par la men tar que se des fi li ar do seu par ti do po lí ti co,
pois se rão, efe ti va men te, as agre mi a ções par ti dá ri as,
que con gre gam os prin cí pi os dou tri ná ri os e a ação
pro gra má ti ca, aque las que abri ga rão as pro pos tas de
pa lan que. Aca ba-se, com isso, com o obs cu ro “tro-
ca-tro ca” de par ti dos, que re le ga a von ta de e a so be ra-
nia po pu lar a um pla no se cun dá rio, em nome de in te-
res ses po lí ti cos par ti cu la res e cir cuns tan ci a is. Os par ti-
dos se cons ti tu i rão só li dos e le gí ti mos, atre la dos a idéi -
as e não a pes so as e a fa tos su je i tos à la pi da ção do dia 
a dia ou às bar ga nhas de bal cão.

18146 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



Tra ta-se, por tan to, de uma pro pos ta pre ten si o-
sa. Na vida pú bli ca há qua se qua ren ta anos, ela é, tal -
vez, a mais im por tan te de to das que já ou sei for mu lar.
Mais do que isso: como de vo to de São Fran cis co de
Assis, quem sabe pos sa res ga tar o ver da de i ro e su bli-
me sig ni fi ca do do “é dan do que se re ce be”.

Re cu pe rar o Po der Le gis la ti vo
Mi che lân ge lo, que imor ta li zou obras como a Pi -

e tá e a Ca pe la Sis ti na, quan do in da ga do so bre a sua
fon te de ins pi ra ção, afir ma va que nada cri a va e nada
con ce bia: “as ima gens es tão pron tas e per fe i tas den -
tro dos blo cos de már mo re, ca ben do-me, ape nas,
des co bri-las dos ex ces sos e expô-las à luz”.

Esse pa re ce ter sido, tam bém, o prin cí pio que
ins pi rou a obra da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te
de 1988: nada cri ou, ape nas ex pôs à luz a von ta de de
todo um povo, pe tri fi ca do du ran te um quar to de sé cu-
lo de obs cu ran tis mo. A nova Cons ti tu i ção de ve ria, na -
que le mo men to, se trans for mar numa obra que se de -
se nhas se com os tra ços des se mes mo povo e não
ape nas ser cum pri da, mas, so bre tu do, imor ta li za da.
Por isso, ela de ve ria con ter o pão, a es co la, o hos pi tal,
a li ber da de e a so be ra nia. Ela te ria que se cha mar “ci -
da dã”. Não é à toa que, na que les idos tem pos, cada
ga bi ne te par la men tar se trans for mou na mo ra dia rús -
ti ca ou no pa la ce te sun tu o so e os cor re do res e ga le ri-
as do Con gres so Na ci o nal pa re ci am, na ver da de,
ruas e pra ças do pe que no mu ni cí pio ou da imen sa
me tró po le.

Mas, en tre os blo cos e ca pí tu los da Nova Car ta,
a la pi da ção da de mo cra cia man te ria um res quí cio de
au to ri ta ris mo. Algo as sim como uma bac té ria
auto-ino cu la da pe los pró pri os par la men ta res. Encra -
va da no ca pí tu lo 62, ela que bra as re sis tên ci as do
Con gres so Na ci o nal e trans fe re a atri bu i ção de le gis-
lar para o ou tro lado da Pra ça dos Três Po de res.

E, ali, onde já se es cul piu fi gu ras mons tru o sas
sob os tí tu los de Atos Insti tu ci o na is e Com ple men ta-
res e de De cre tos-leis, mul ti pli cam-se, hoje, e com có -
di gos ge né ti cos se me lhan tes, as tais Me di das Pro vi-
só ri as, que se re pro du zem e se re e di tam imu nes aos
an ti cor pos da re pre sen ta ti vi da de po pu lar.

Mu i tas ve zes sor ra te i ras e con ce bi das na ca la-
da da no i te, nada têm de pro vi só ri as, ain da que o pa -
rá gra fo úni co do mes mo ca pí tu lo es ti pu le que elas
“per de rão a efi cá cia quan do não fo rem con ver ti das
em lei no pra zo de trin ta dias a par tir de sua pu bli ca-
ção, de ven do o Con gres so Na ci o nal dis ci pli nar as re -
la ções ju rí di cas de las de cor ren tes”.

Enquan to o Po der Le gis la ti vo des de nha mais de
duas cen te nas de leis sub si diá ri as à Cons ti tu i ção de

1988, o Po der Exe cu ti vo exor bi ta na le gi fe rân cia que
ca mi nha, cé le re, para dois mi lha res de edi ções de me -
di das pro vi só ri as, mu i tas de las re pro du zi das em de ze-
nas de có pi as. São nú me ros que de mons tram as tan -
tas ve zes em que o Po der Exe cu ti vo se an te ci pa ao
Po der Le gis la ti vo no con ce i to do que deve ser, em ter -
mos le ga is, re le van te e ur gen te. A re le vân cia subs ti tui
o de ba te pelo “con ven ci men to”. E a ur gên cia cas sa a
re pre sen ta ti vi da de po pu lar atri bu í da pe las ur nas.

E é as sim que a po pu la ção bra si le i ra vê, hoje, o
Con gres so Na ci o nal: iner te e a re bo que do Po der
Exe cu ti vo. Que o di gam as pes qui sas de opi nião, que
co lo cam o Par la men to e os par ti dos po lí ti cos no ro da-
pé do qua dro do pres tí gio ins ti tu ci o nal. Não é à toa: o
gran de es cul tor das obras do dia-a-dia da po pu la ção
bra si le i ra é, hoje, o Pre si den te da Re pú bli ca. Pa re ce
ser, ele, o úni co ho mem pú bli co com di vin da de, à se -
me lhan ça de Mi che lân ge lo, ca paz de “des co brir os
ex ces sos e ex por à luz ima gens pron tas e per fe i tas”.

É esse o gran de de sa fio do Con gres so Na ci o nal,
nos nos sos dias: re cu pe rar o seu po der de le gis lar. E
isso, ob vi a men te, não se al can ça por de cre to le gis la ti-
vo. Há que se res ga tar, como pri me i ro pas so, a le gi ti mi-
da de ins ti tu ci o nal.Não há como ne gar que o voto obri -
ga tó rio pa re ce es tar se trans for man do, cada vez mais,
em mero ato for mal in di ca dor de pro por ci o na li da des
par ti dá ri as que se trans for mam, não ra ras ve zes, em
ins tru men tos de ne go ci a ção e de bar ga nha.

As ele i ções de 1998 po dem ser, por tan to, em -
ble má ti cas para o Con gres so Na ci o nal. A re pre sen ta-
ção po lí ti ca de ve rá se co lo car mu i to além da be ne me-
rên cia, do pe que no fa vor ou da ig no rân cia pro vi den ci-
al de mi lhões de ele i to res pres si o na dos no sen ti do de
con fir mar o voto, ao in vés de cor ri gi-lo. E isso se con -
cre ti za rá, so men te, com a re a pro xi ma ção do povo
com o par la men to e de uma cor re la ção mais for te en -
tre o voto do ele i tor, nas ur nas, e o voto do ele i to, nas
tri bu nas.

As or ga ni za ções de clas se são im pres cin dí ve is
em um re gi me de mo crá ti co. Mas a prá ti ca tem de-
mons tra do que o ma i or po der de in fluên cia se dá na -
que les se to res mais for tes, em ter mos po lí ti cos e eco -
nô mi cos. É aí que ad qui re im por tân cia a con sul ta po -
pu lar, in clu í do o pró prio voto. O ple bis ci to e o re fe ren-
do são ins tru men tos pre vis tos na Cons ti tu i ção Fe de-
ral. Tudo in di ca que a uti li za ção des tes ins tru men tos
pode ser con si de ra da como in ver sa men te pro por ci o-
nal à le gi ti mi da de e à re pre sen ta ti vi da de par la men tar.
Se isso é ver da de, o mo men to é de se re cor rer a tais
ins ti tu tos.

A mis ce lâ nea do pro ces so le gis la ti vo atu al, sob a 
égi de de uma Cons ti tu i ção con ce bi da em um mo men-
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to de tran si ção para a de mo cra cia, que es pe lha o re ce-
io de um re tro ces so po lí ti co, a re cor rên cia de me di das
di tas pro vi só ri as no lu gar das re gu la men ta ções pre vis-
tas na mes ma Car ta e a de te ri o ra ção do pres tí gio do
Con gres so Na ci o nal sus ci tam a ne ces si da de de um
am plo de ba te so bre as re for mas cons ti tu ci o na is e so -
bre a re pre sen ta ção po lí ti ca e ins ti tu ci o nal no País.

Nas pró xi mas ele i ções, após am plo es cla re ci-
men to pú bli co, a po pu la ção de ve rá ser con sul ta da,
atra vés de ple bis ci to, se o novo Con gres so po de rá ter
po de res para re vi sar a Cons ti tu i ção. Caso afir ma ti vo,
os Se na do res e De pu ta dos Fe de ra is ele i tos se re ves ti-
rão da le gi ti mi da de ne ces sá ria para pro mo ver, du ran te
o ano de 1999, um am plo de ba te de idéi as e pro pos tas
que cul mi na rá em um novo tex to cons ti tu ci o nal. Mais
do que isso: ao tér mi no dos tra ba lhos, após qua tro me -
ses de dis cus são, a po pu la ção de ve rá ser no va men te
con sul ta da, atra vés de um pro ces so de re fe ren do, di -
zen do sim ou não às al te ra ções pro pos tas.

Do con tra di tó rio no de ba te de idéi as du ran te
os tra ba lhos re vi si o na is, de ve rão emer gir no vas aco -
mo da ções po lí ti co-ide o ló gi cas, mais só li das e mais
re pre sen ta ti vas dos di fe ren tes seg men tos da po pu-
la ção. Cada par la men tar terá seis me ses, após a
pro mul ga ção da nova Cons ti tu i ção, para de ci dir so-
bre sua fi li a ção par ti dá ria mais ade qua da. À des fi li a-
ção, após esse pra zo, cor res pon de rá a per da au to-
má ti ca do man da to, que per ten ce rá ao par ti do po lí ti-
co aglu ti na dor das idéi as do seg men to po pu la ci o nal
que o su fra gou.

A idéia é rom per o ter ce i ro mi lê nio com uma
Cons ti tu i ção imu ne a re for mas di ta das por in te res-
ses con jun tu ra is e de seg men tos mais for tes e or ga-
ni za dos, com um Con gres so Na ci o nal e com par ti-
dos po lí ti cos só li dos e re pre sen ta ti vos.

Aí es tão, por tan to, os pro pó si tos e os ins tru-
men tos en cra va dos na Pro pos ta de Emen da Cons ti-
tu ci o nal nº 50/96, que en ca mi nhei ao Con gres so
Na ci o nal.

Como se ob ser va, tam bém nada cri ei nem con -
ce bi: as idéi as es tão pron tas nas pes qui sas de opi-
nião pú bli ca e nos an se i os mais ime di a tos da po pu la-
ção. Cou be-me, ape nas, cap tá-las e expô-las à luz.

So bre o (des)Pres tí gio do Con gres so Na ci o nal
A Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou, re cen te men te, re -

sul ta do de pes qui sa de opi nião so bre o grau de pres -
tí gio e po der de 12 ins ti tu i ções bra si le i ras. Os nú me-
ros são auto-ex pli ca ti vos mas, mes mo as sim, me re-
cem uma re fle xão mais pro fun da, já que re fle tem o

pen sa men to da po pu la ção bra si le i ra so bre sua re pre-
sen ta ção po lí ti ca.

Pode-se, mes mo, di zer que se tra ta de um re tra-
to de como a po pu la ção per ce be e ava lia a ins ti tu ci o-
na li za ção de seu dia-a-dia, dada a abran gên cia da
pes qui sa, que in clui to dos os as pec tos da vida do ci -
da dão, como a re li gião, o es por te, os po de res cons ti-
tu í dos, a de fe sa da ci da da nia e da so be ra nia e a re -
pre sen ta ção pro fis si o nal e po lí ti ca.

Con si de ra da essa abran gên cia, uma pri me i ra
ob ser va ção que os nú me ros não es con dem é que, na 
per cep ção da so ci e da de bra si le i ra, o país vive uma
cri se ins ti tu ci o nal, à me di da que, das 11 ins ti tu i ções
in clu í das na pes qui sa, ape nas três ob ti ve ram per cen-
tu al aci ma de 50%: a Impren sa, os clu bes de fu te bol e
a igre ja ca tó li ca. Ou seja, so men te es tas três ins ti tu i-
ções man têm pres tí gio, na opi nião da ma i o ria da po -
pu la ção bra si le i ra.

Mas, o que cha ma aten ção nos re sul ta dos da
pes qui sa são al gu mas po si ções re la ti vas no ran king
ins ti tu ci o nal. Para a po pu la ção, a im pren sa tem mais
po der que as for ças ar ma das. Ou o Po der Ju di ciá rio,
em bo ra o nome, é me nos po de ro so que os clu bes de
fu te bol, que, por sua vez, têm mais pres tí gio que a
Pre si dên cia da Re pú bli ca e os Mi nis tros de Esta do,
que tam bém per dem para os ban cos e as fi nan ce i ras.
Mais ain da: o por te de es ta ta is como a Pe tro brás, a
Cia. Vale do Rio Doce, a Ele tro brás ou a Te le brás não
é su fi ci en te para que a po pu la ção as con si de re com
ma i or po der que o Fla men go, o Co rint hi ans, o Vas co
da Gama, o São Pa u lo, o Inter na ci o nal e o Grê mio.

Não se con si de rou, até aqui, o Con gres so Na ci-
o nal e os Par ti dos Po lí ti cos. Lon ge de se co me ter,
pre me di ta da men te, o pe ca do da omis são. Pelo con-
trá rio, é que os re sul ta dos da pes qui sa, no que se re -
fe re ao que a po pu la ção per ce be so bre sua re pre sen-
ta ção po lí ti ca e par ti dá ria, me re ce des ta que es pe ci al.

Para o povo que ele ge Se na do res e De pu ta dos
Fe de ra is como seus le gí ti mos re pre sen tan tes, o Con -
gres so Na ci o nal e os Par ti dos Po lí ti cos car re gam a
lan ter na no ran king do pres tí gio das ins ti tu i ções.

A me ta de da po pu la ção con si de ra que o Con -
gres so ain da man tém po der, mas não tem pres tí gio
para três em cada qua tro bra si le i ros. Embo ra re pe ti ti-
vo, para ser en fá ti co, há que se re fle tir so bre a cons ta-
ta ção de que a po pu la ção bra si le i ra con si de ra o Con -
gres so Na ci o nal e os Par ti dos Po lí ti cos com me nos
pres tí gio, pela or dem, que a Impren sa, os Clu bes de
Fu te bol, a Igre ja Ca tó li ca, as For ças Arma das, os
Ban cos e Fi nan ce i ras, a Pre si dên cia da Re pú bli ca e
os Mi nis tros de Esta do, o Po der Ju di ciá rio, os Sin di ca-

18148 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL414     



tos de Tra ba lha do res, as Empre sas Esta ta is e, até, a
Igre ja Uni ver sal do Re i no de Deus. 

Mais ain da: ta ma nho des pres tí gio ocor re, exa ta-
men te, no mo men to em que este mes mo Con gres so
se re ves te do po der de Assem bléia Cons ti tu in te, ao
pro pi ci ar mu dan ças im por tan tes na Cons ti tu i ção Bra -
si le i ra, como a que bra de mo no pó li os e as re for mas
ad mi nis tra ti va, pre vi den ciá ria, fis cal e tri bu tá ria e que
dis cu te vo lu mes de re cur sos com ele va dos cus tos de
opor tu ni da de, como o em prés ti mo ex ter no para a im -
plan ta ção do SIVAM. Ou seja, a po pu la ção ain da con -
si de ra com me nor pres tí gio uma ins ti tu i ção cu jos in te-
gran tes for mu lam e al te ram a mais im por tan te de
suas leis do que ou tra cujo re pre sen tan te agri de o seu 
mais im por tan te sím bo lo re li gi o so. Haja re fle xão!

Para as cin co ma i o res ca pi ta is bra si le i ras, a
pes qui sa mos tra re sul ta dos ob ti dos em três mo men-
tos: mar ço de 1987, ou tu bro de 1992 e de zem bro de
1995. Como era de se es pe rar, o Con gres so Na ci o nal
ob te ve ma i o res per cen tu a is, em ter mos de po der e
pres tí gio, em 1992, exa ta men te no mo men to em que
pro mo veu as in ves ti ga ções que cul mi na ram no im pe-
ach ment de Fer nan do Col lor de Mel lo.

Isso re tra ta um dos pa péis fun da men ta is que a 
po pu la ção es pe ra ser de sem pe nha do por seus re-
pre sen tan tes no par la men to: a cons tan te vi gi lân cia
da pro bi da de na alo ca ção de re cur sos pú bli cos.
Mais do que isto: mos tra o re pú dio da po pu la ção
bra si le i ra à cor rup ção e à di la pi da ção do pa tri mô nio
pú bli co. Da que le mo men to até os dias atu a is, a Pre -
si dên cia da Re pú bli ca re cu pe rou po der e pres tí gio,
en quan to o Con gres so Na ci o nal e os Par ti dos Po lí ti-
cos per de ram es pa ço, na opi nião de bra si le i ros e
bra si le i ras.

Há mu i to que se re fle tir so bre es tes fa tos. Se é 
gra ve a ob ser va ção de que há, aos olhos da po pu la-
ção, cri se ins ti tu ci o nal, é par ti cu lar men te pre o cu-
pan te a cri se de le gi ti mi da de do Con gres so Na ci o-
nal e dos Par ti dos Po lí ti cos. E, pa re ce não ha ver de -
sin for ma ção ou fal ta de co mu ni ca ção com a po pu la-
ção como um todo. 

O Con gres so e a Impren sa en con tram-se em pó -
los dis tin tos na pes qui sa. Se os me i os de co mu ni ca ção
pos su em ta ma nha le gi ti mi da de po pu lar e po vo am ple -
ná ri os, cor re do res e ga bi ne tes di vul gan do in for ma-
ções so bre o dia-a-dia do par la men to e, se este é o
mo men to em que se al te ra pro fun da men te a le gis la-
ção do país, era de se es pe rar que o Con gres so ob ti-
ves se me lhor per for man ce na ava li a ção po pu lar.

Pior que o re sul ta do da pes qui sa da Fo lha de
S.Pa u lo é ela per ma ne cer si len ci o sa, na pá gi na 1.8
da edi ção de 29 de ja ne i ro. Há que se con si de rar que
tais nú me ros são re fle xo de uma si tu a ção que de ver
ser, ur gen te men te, re pen sa da. Aliás, em se tra tan do
de Con gres so, tal vez o me lhor ter mo não seja re pen-
sar, mas, an tes, res ga tar. Aqui se vi veu mo men tos
his tó ri cos. Bi o gra fi as não lhe fal tam. Bas ta re cor rer à
me mó ria de fi gu ras e exem plos como Ulysses Gu i ma-
rães, Tan cre do Ne ves, Te o tô nio Vi le la, Alber to Pas-
qua li ni, en tre ou tros.

Lan ter na de Popa
Na co me mo ra ção dos 50 anos de exis tên cia da

Orga ni za ção das Na ções Uni das, em Nova Ior que,
es ta vam re pre sen ta dos 180 pa í ses, atra vés de seus
prin ci pa is man da tá ri os. Se per cor rer mos as pá gi nas
dos mes mos jor na is que re per cu ti ram o even to, per -
ce be re mos que, no no ti ciá rio co ti di a no dos úl ti mos
tem pos, me nos de um ter ço des ses po vos ocu pa ram
es pa ço ou me re ce ram qual quer re fe rên cia so bre sua
ma ne i ra de ser, seus cos tu mes, sua lín gua, sua re li-
gião ou, até, sua pró pria exis tên cia. O que se es tam-
pa, mais ami ú de, é a opu lên cia dos dez mais ri cos e a
mi sé ria dos dez mais po bres. Sabe-se, no má xi mo,
que os pri me i ros dez são o pró prio uni ver so e os úl ti-
mos são uma amos tra gem das qua se duas cen te nas
de na ções que se ca rac te ri zam mu i to mais como fi gu-
ran tes do que como pro ta go nis tas da vida ter res tre.

Quem co nhe ce, por exem plo, como vi vem os
1,4 mi lhão de bet chu a nos, na tu ra is de Bots wa na,
país do cen tro-sul da Áfri ca?

É evi den te que, mes mo para fun da men tar a mi -
nha per gun ta, re cor ri a uma en ci clo pé dia. Mas, se
con si de rar in su fi ci en tes as in for ma ções ali con ti das, a 
fon te que me pa re ce mais sig ni fi ca ti va para co nhe cer
a vida de um povo é a Cons ti tu i ção de seu país. Afi nal,
es pe ra-se que na Car ta Mag na es te jam con ti dos os
prin cí pi os que de vem re ger a con du ta de toda a po pu-
la ção, do pri me i ro man da tá rio ao mais sin ge lo dos ha -
bi tan tes.

Embo ra não co nhe ça a Cons ti tu i ção da Re pú bli-
ca da Bots wa na, es tou cer to de que, se seus co man-
dos fo rem efe ti va men te se gui dos, os fru tos do de sen-
vol vi men to da que le país es ta rão dis tri bu í dos igual-
men te, en tre to dos os seus ci da dãos.

O ris co de erro é mí ni mo, por que to das as cons -
ti tu i ções tra tam, qua se sem pre na pri me i ra pá gi na,
dos di re i tos fun da men ta is e das li ber da des in di vi du a-
is. Esco lhi Bots wa na por que aque le país fre qüen tou a
mí dia, nos úl ti mos me ses, como ocu pan te do in cô mo-
do pe núl ti mo lu gar nos ín di ces de con cen tra ção de
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ren da em todo o pla ne ta. Lá, os 10% mais ri cos abo -
ca nham 43% da ren da ge ra da no país.

O te mor pela pos si bi li da de de ge ne ra li za ção do
exem plo, que me le va ria a acre di tar que não há cor re-
la ção en tre o que di tam as leis e o que ocor re na re a li-
da de, me faz de bru çar, pre o cu pa do, so bre a Cons ti tu-
i ção bra si le i ra. Sem fu gir à re gra, o Ca pí tu lo I tra ta dos 
Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos. Já o Ca pí-
tu lo II, art. 6º, es ti pu la que “são di re i tos so ci a is, a edu -
ca ção, a sa ú de, o tra ba lho, o la zer, a se gu ran ça, a
pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter ni da de e à in-
fân cia, a as sis tên cia aos de sam pa ra dos...”. O art. 7º,
in ci so IV, diz que é di re i to dos tra ba lha do res ur ba nos
e ru ra is, o “sa lá rio mí ni mo, fi xa do em lei, ca paz de
aten der às suas ne ces si da des vi ta is bá si cas e às de
sua fa mí lia com mo ra dia, ali men ta ção, edu ca ção, sa -
ú de, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne, trans por te e pre vi dên-
cia so ci al, com re a jus tes pe ríó di cos que lhe pre ser-
vem o po der aqui si ti vo...”.

Se eu fos se um ci da dão de Bots wa na e pre ten-
des se co nhe cer mais so bre o Bra sil, além do Pelé, do
Car na val e do Cris to Re den tor, e uti li zas se o mes mo
mé to do de com pul sar a Cons ti tu i ção do País para co -
nhe cer a vida de seu povo, cer ta men te con clu i ria que
a ale gria dos bra si le i ros não se res trin ge aos fes te jos
mo mes cos.

Des con fi a do, como eu, con sul ta ria, tam bém, o
Re la tó rio so bre o De sen vol vi men to Mun di al, edi ta do
em 1994 pelo BIRD, que con tém in di ca do res bá si cos
para a gran de ma i o ria dos pa í ses.

Bra sil. Com B, de Bots wa na. Espe ran ça de vida
ao nas cer: 66 anos; anal fa be tos adul tos: 19%; taxa de 
mor ta li da de in fan til: 57/1000 ha bi tan tes; re cém-nas ci-
dos de pou co peso: 11%. Não sa tis fe i to, pes qui sa ria
da dos so bre sa lá rio-mí ni mo ca paz de pro pi ci ar ali-
men to, mo ra dia, edu ca ção, sa ú de, la zer, ves tuá rio, hi -
gi e ne, etc. para toda a fa mí lia. De sem pre go, na sua
ma i or me tró po le: mais de 1 mi lhão de tra ba lha do res.
Nú me ro de in di gen tes: 17 mi lhões. Con cen tra ção da
ri que za: os 10% mais ri cos de têm 51,3% do to tal da
ren da. Como, tan to cá como lá, 51,3 é ma i or que 43,
des cu bro, como bra si le i ro ou bet chu a no, que país se -
gu ra a lan ter na na fila das de si gual da des de dis tri bu i-
ção de ren da do Pla ne ta: o Bra sil, mes mo que sua
Cons ti tu i ção seja “ci da dã”.

Essa tem sido a mi nha gran de pre o cu pa ção en -
quan to le gis la dor: é pre ci so que as leis não se jam,
ape nas, for mu la das e apro va das. Os dis po si ti vos le-
ga is têm que ser pos tos a vi go rar. De nada adi an ta as

leis se rem pro mul ga das se a re a li da de con ti nua a não 
re vo gar as dis po si ções em con trá rio.

É por isso que te nho me es for ça do no sen ti do
de ins ti tu ir me ca nis mos de acom pa nha men to, ava li a-
ção, in ves ti ga ção e con tro le da prá ti ca dos ins tru men-
tos le ga is apro va dos pelo Con gres so Na ci o nal. Aí se
in clu em as CPIs Col lor/PC e do Orça men to, a luta
pela ins ta la ção da CPI dos Cor rup to res e, mais re cen-
te men te, a mi nha pro pos ta no sen ti do de re cri ar a Co -
mis são Espe ci al de Inves ti ga ção do Go ver no Fe de ral,
ins ti tu í da pelo ex-Pre si den te Ita mar Fran co e ex tin ta
no iní cio do atu al Go ver no.

A es pe ran ça de que to das es sas ini ci a ti vas to -
mem cur so com a bre vi da de que a re a li da de exi ge me 
leva, ago ra, a mais uma pre o cu pa ção que con si de ro
fun da men tal: a de re for çar a im por tân cia e o sig ni fi ca-
do do Tri bu nal de Con tas da União. E, para tan to, mais 
uma vez é pre ci so, ape nas, cum prir os di ta mes cons -
ti tu ci o na is: o con te ú do dos ar ti gos 70 e 71 não es tão
em se qüên cia por aca so: o Con gres so Na ci o nal e o
TCU se ir ma nam na de fe sa da pro bi da de no tra ta-
men to da co i sa pú bli ca. É pre ci so, en tre tan to, apro xi-
mar, mais uma vez, o tex to da prá ti ca. E, pelo tex to,
nin guém é mais fis ca li za do que no Bra sil, ape sar da
prá ti ca te i mar nas dis po si ções con trá ri as.

De nada adi an ta rá de vol ver a lan ter na a Bots -
wa na. Quem sabe, ao con trá rio, ela pos sa ilu mi nar
co ra ções e men tes no sen ti do de con so li dar o “Esta -
do De mo crá ti co”, so nha do pela Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te de 1988 e gra va do no preâm bu lo da
Cons ti tu i ção pro mul ga da “sob a pro te ção de Deus”.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na na tar de de
hoje para co men tar a ma té ria in ti tu la da “O cas te lo de
Lula”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de S.Pa u lo, edi ção
de 7 de ju lho do cor ren te.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do, mos tra que o pre si den te Lula aos pou cos
vai se de sa cre di tan do en tre suas ga fes e bra va tas, ao 
mes mo tem po em que apro fun da a con fu são en tre o
pú bli co e o pri va do.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE
BARROS EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para um bre ve co men tá rio a res pe i to da nos -
sa eco no mia, com base na ma té ria “Re a jus te de ta ri fa
ren de R$10,5 bi ao go ver no”, pu bli ca da no jor nal Fo-
lha de S.Pa u lo, edi ção de 5 de ju lho do cor ren te ano.
Ao so li ci tar que a ma té ria seja in se ri da nos Ana is do
Se na do, des ta co que o go ver no afir ma que não quer
os re a jus tes, as sus tan do os in ves ti do res com de cla-

ra ções in tem pes ti vas mas, no fun do, ter mi na au men-
tan do o ar ro cho tri bu tá rio so bre os bra si le i ros.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, é com gran de sa tis fa ção que
ve nho a essa tri bu na para fa zer o re gis tro de ani ver-
sá rio do Ban co da Ama zô nia, o nos so BASA, que a
re vis ta Exa me des te mês re la ci o na como o 25° ma i or
do país, o que é algo a ser co me mo ra do prin ci pal-
men te de po is que go ver nan tes ne o li be ra is tudo fi ze-
ram para de sa cre di tar ins ti tu i ções pú bli cas, in clu si ve
ban cos pú bli cos.

Cri a do em 9 de ju lho de 1942, com o nome de
Ban co de Cre di to da Bor ra cha S. A. (BCB), com a mis -
são de es ti mu lar a pro te ção e co mer ci a li za ção da bor -
ra cha na tu ral, en tão ma té ria-pri ma es tra té gi ca para
as for ças ali a das du ran te a 2ª Gu er ra Mun di al.

Em 30 de agos to de 1950, o BCB foi trans for ma do
em Ban co de cre di to da Ama zô nia (BCA) pas san do a fi -
nan ci ar to das os agen tes da eco no mia re gi o nal. Em 28
de se tem bro de 1966, o BCB pas sa a se cha mar Ban co
da Ama zô nia S. A. (BASA), com a mis são de pro mo ver
o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al, como o agen te
fi nan ce i ro do go ver no fe de ral para a re gião.

Na Cons ti tu i ção de 1988, fo ram cri a dos os Fun -
dos Cons ti tu ci o na is, fon tes de re cur sos que per mi tem
a pro mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co nas re-
giões mais ca ren tes, vol ta do à pro mo ção da in clu são
so ci al, me di an te li nhas de cre di to para os se to res pro -
du ti vos. E, para 2004, a po lí ti ca de cré di to do BASA
está sen do re de se nha da, para que a con ces são de fi -
nan ci a men to se tor ne mais rá pi da e mais sim ples. A
pri o ri da de é a re du ção das de si gual da des so ci a is, por
isso se rão apo i a das ex clu si va men te ini ci a ti vas sus ten-
tá ve is, que res pe i tem o meio am bi en te e aju dem a in -
se rir a po pu la ção ama zô ni ca nos be ne fí ci os do nos so
cres ci men to eco nô mi co atra vés da am pli a ção das fon -
tes de re cur sos à eco no mia so li dá ria – via mi cro cré di to
– na pers pec ti va da de mo cra ti za ção des se cré di to,
pro mo ção do de sen vol vi men to sus ten ta do, em es pe ci-
al o ma ne jo flo res tal ma de i re i ro e não ma de i re i ro, in-
clu in do o ex tra ti vis mo da água e da ter ra, ao zo ne a-
men to só cio-eco nô mi co-eco ló gi co, à as sis tên cia téc ni-
ca e à pes qui sa e ca pa ci ta ção pro fis si o nal.

Afi nal, a ati vi da de ma de i re i ra na Ama zô nia mo -
vi men ta em tor no de R$7,5 bi lhões, equi va len tes a
15% do PIB re gi o nal e gera 600 mil em pre gos di re tos
e in di re tos. Em 2002, as ex por ta ções de pro du tos ma -
de i re i ros re pre sen ta ram cer ca de 1,7 bi lhão. É ob vio
que nú me ros tão ex pres si vos des per tam in te res ses
de agen tes eco nô mi cos di ver sos, daí a ne ces si da de
de uma in ter ven ção efi ci en te do BASA.

De fato, um novo mo men to se ina u gu ra na atu a-
ção do Ban co da Ama zô nia. Há pou cos dias, por de ci-

são do Con se lho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro
ao Tra ba lha dor – CODEFAT, o Basa foi cre den ci a do
para ope rar com re cur sos do FAT, aten den do a um
ple i to que já ha via seis anos. O Ban co já pos sui lar ga
ex pe riên cia em apo io às ati vi da des eco nô mi cas de
me nor por te, como as que ca rac te ri zam as apli ca-
ções do FAT para ge ra ção de em pre go e ren da. Te nho
a con vic ção de que esta de ci são acer ta da, na ges tão
do Mi nis tro do Tra ba lho Jac ques Wag ner, vai pro pi ci ar
o au men to das apli ca ções do FAT na re gião ama zô ni-
ca, cor ri gin do uma in jus ti ça his tó ri ca. No le i to des ta
de ci são, es pe ra mos apro var o Pro je to de Lei do Se -
na do Nº 52-2002, que es ta be le ce cri té ri os re gi o na is
para apli ca ções dos re cur sos para ge ra ção de em pre-
go e ren da do FAT, que fa vo re cem as re giões me nos
de sen vol vi das do Pais, no ta da men te re giões Nor te e
Nor des te.

Nes sa sua nova fase, o BASA, alem de con tar
com a agre ga ção de re cur sos do FAT, con ta rá tam-
bém com no vas fon tes de fi nan ci a men to pro ve ni en tes
do Orça men to Ge ral da União, além de re cur sos in -
ter na ci o na is. Isso per mi ti rá o go ver no fe de ral pro mo-
ver a in ser ção da pro du ção fa mi li ar nos mer ca dos, a
par tir des ses in ves ti men tos e um apo io ao co o pe ra ti-
vis mo e as so ci a ti vis mo, bem como no es tí mu lo às
ino va ções tec no ló gi cas adap ta das à agro pe cuá ria e à 
agro in dús tria, in clu in do de fi ni ti va men te o BASA en tre
os agen tes fi nan ce i ros de fun dos, cu jas fon tes es tá-
ve is per mi ti rão de fi ni ti va men te a in te gra ção da re gião
Ama zô ni ca em uma nova área rica em ge rar opor tu ni-
da des de tra ba lho.

Para mos trar que se vai além da re tó ri ca, a pro -
pos ta or ça men tá ria do BASA para 2004 do bra o in-
ves ti men to em qua li fi ca ção pro fis si o nal, pas san do
dos atu a is R$10 mi lhões para R$20 mi lhões. Ora,
isso é algo dig no de re gis tro por que de mons tra a vol ta
da va lo ri za ção do qua dro fun ci o nal da que la ins ti tu i-
ção ban cá ria, como um se tor fun da men tal no diá lo go
com a so ci e da de lo cal e cri an do a ex pec ta ti va mais
po si ti va pos sí vel, em re la ção aos co ra jo sos ob je ti vos
tra ça dos.

Por tan to, este re gis tro não é uma mera for ma li-
da de po lí ti ca mo vi da por um sen ti men to ba ir ris ta ou
cor po ra ti vo. É, an tes de tudo, um re gis tro fe liz de
quem vê, de fato, que no vos ven tos es tão so pran do
no rumo de uma rica, lon gín qua e es que ci da re gião
dan do-lhe, fi nal men te, a opor tu ni da de de ex pe ri men-
tar um de sen vol vi men to como nun ca dan tes ex pe ri-
men ta ra, como, de for ma fe liz, ao lem brar Chi co Men -
des e Wil son Pi nhe i ro, pi o ne i ros na bus ca da re a li za-
ção do so nho que es ta mos cons tru in do, bem lem brou
o atu al pre si den te do BASA Mân cio Lima : “...Um so -
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nho para o qual con ver gi ram tan tos ho mens e tan tas
mu lhe res, al guns dos qua is tal vez a his to ria nun ca
lhes re gis tre o nome, mas que es tão im pres sos nas
con quis tas, nas ino va ções po lí ti cas e ins ti tu ci o na is e
nas mu dan ças con ce i tu a is que aos pou cos ope ram
uma ver da de i ra re vo lu ção no aten di men to do que,
para nós, sig ni fi ca de sen vol vi men to e cres ci men to”.
Que as sim seja. Pa ra béns povo ama zô ni co.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, há pou cos dias, o Bra sil re ce beu uma 
no tí cia que, a meu ver, não teve a de vi da re per cus-
são: a Pe tro bras re gis trou, no pri me i ro tri mes tre des te
ano, o ma i or lu cro de sua his tó ria.

De fato, en tre ja ne i ro e mar ço de 2003, o lu cro lí -
qui do da em pre sa foi su pe ri or a cin co bi lhões e meio
de re a is, quan do, no mes mo pe río do do ano pas sa do,
mal ha via al can ça do oi to cen tos e ses sen ta mi lhões
de re a is. Des se modo, no es pa ço de ape nas um ano,
a Pe tro bras pôde co me mo rar um au men to de 540%
em seu lu cro lí qui do. Um au men to, Sr. Pre si den te,
que deve ser enal te ci do.

Ade ma is, não foi so men te no lu cro lí qui do que os
nú me ros fo ram dig nos de re gis tro: com pa ra dos os mes -
mos tri mes tres, a re ce i ta ope ra ci o nal lí qui da sal tou de
onze bi lhões e du zen tos mi lhões para vin te e qua tro bi -
lhões e qui nhen tos mi lhões de re a is, o que equi va le a
um au men to de 118%; e a dí vi da lí qui da no pri me i ro tri -
mes tre de 2003, quan do com pa ra da ao úl ti mo tri mes tre
de 2002, re cu ou de trin ta e oito bi lhões e qui nhen tos mi -
lhões para trin ta e qua tro bi lhões e no ve cen tos mi lhões,
o que re pre sen ta uma re du ção de 9,1%.

É evi den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
que par ce la subs tan ci al des se re sul ta do de cor re da
con jun tu ra fa vo rá vel. A va lo ri za ção do real fren te ao
dó lar, por exem plo, con tri bu iu para re du zir a dí vi da da
em pre sa no mer ca do in ter na ci o nal.

Mas gran de par te do su ces so se deve, tam bém,
aos es for ços da em pre sa e, es pe ci al men te, de sua
equi pe téc ni ca. Obser vem que, en tre o pri me i ro tri-
mes tre de 2002 e o pri me i ro tri mes tre de 2003, a pro -
du ção de pe tró leo cres ceu 6%, o que per mi tiu à Pe -
tro bras atin gir, nes te úl ti mo pe río do, a mé dia de um
mi lhão, se is cen tos e tre ze mil de bar ris pro du zi dos
por dia. Esse au men to da pro du ção, por seu lado,
além de con tri bu ir para as se gu rar a ofer ta no mer ca-
do in ter no, pro pi ci ou um for te in cre men to das ex por-
ta ções de pe tró leo, com re fle xos po si ti vos no ba lan ço
de pa ga men tos do País.

Há que se des ta car, ain da, que os bons re sul ta-
dos ob ti dos pela Pe tro bras têm tra zi do van ta gens aos 

pe que nos in ves ti do res que op ta ram por apli car re cur-
sos do FGTS em fun dos de ações da em pre sa. Des de
sua cri a ção, em agos to de 2000, es ses fun dos ob ti ve-
ram ga nho mé dio su pe ri or a 85%, en quan to a ren ta bi-
li da de da con ta vin cu la da, no mes mo pe río do, não
che gou a 20%.

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, e por di ver sas ou -
tras ra zões cuja enu me ra ção se ria can sa ti va, pen so
ser in ques ti o ná vel a cons ta ta ção de que o de sem pe-
nho da Pe tro bras tem sido mais que sa tis fa tó rio, tan to
em ter mos me ra men te em pre sa ri a is, quan to no que
diz res pe i to aos be ne fí ci os trans fe ri dos à so ci e da de.

E é exa ta men te a ma nu ten ção de tal de sem pe-
nho que in te res sa não so men te à em pre sa, mas tam -
bém ao povo bra si le i ro.

Faço a ob ser va ção por que, se os nú me ros que
trans cre vi há pou co, so bre os re sul ta dos da Pe tro bras
no pri me i ro tri mes tre de 2003, são dig nos de co me-
mo ra ção, há ou tra in for ma ção, esta me nos ai ro sa,
que cum pre des ta car: nos sa pro du ção na ci o nal de
pe tró leo está se igua lan do à ca pa ci da de que te mos
de trans for mar óleo bru to em de ri va dos. Em ou tras
pa la vras: a ca pa ci da de de re fi no do Bra sil está pró xi-
ma de se es go tar.

Ora, se atu al men te o Bra sil já ex por ta óleo bru to e
im por ta de ri va dos, ar can do com o pre ju í zo de cor ren te
da bru tal di fe ren ça de pre ços en tre os dois ti pos de pro -
du to, o qua dro, en tão, só ten de rá a se agra var. Se gun do
es tu do da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, se ne nhu ma
pro vi dên cia for ado ta da, o Bra sil, que hoje im por ta en tre
10% e 15% dos de ri va dos de pe tró leo que con so me,
em 2010 im por ta rá cer ca de 30%. E isso fará com que
nos sas des pe sas anu a is com a im por ta ção de com bus-
tí ve is, no mes mo pe río do, sal tem dos atu a is dois bi-
lhões e meio para qua tro bi lhões de dó la res.

Tal pre vi são, cabe des ta car, é oti mis ta: par te do
prin cí pio de que não ocor ram gran des con fli tos en tre
as na ções. Num ce ná rio de cri se, a si tu a ção se ria ain -
da pior, pois nes sas cir cuns tân ci as é mais di fí cil en -
con trar de ri va dos de óleo bru to no mer ca do mun di al.

Por tan to, não há al ter na ti va: te mos que au men-
tar nos sa ca pa ci da de de re fi no. Um ob je ti vo que, em
prin cí pio, pode ser al can ça do por meio de dois ca mi-
nhos: o pri me i ro, am pli ar ou cons tru ir re fi na ri as em
nos so pró prio País; o se gun do, com prar ou ar ren dar
re fi na ri as no ex te ri or.

Pois é jus ta men te essa ques tão, Srªs Se na do-
ras, Srs. Se na do res, que eu gos ta ria de ver de ba ti da,
para que o ca mi nho es co lhi do não seja fru to de con si-
de ra ções sim ples men te mer ca do ló gi cas.
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Ado ta da a ra ci o na li da de eco nô mi ca e con si de-
ra das as res tri ções que a pró pria Agên cia Na ci o nal
do Pe tró leo tem o de ver de im por à atu a ção da Pe tro-
bras, para que não haja de ses tí mu lo à de se já vel com -
pe ti ção no se tor, tal vez a em pre sa jul gas se mais atra -
en te a op ção de ad qui rir uma re fi na ria no ex te ri or.

Ocor re, po rém, que tal op ção tem uma ca rac te-
rís ti ca ter rí vel: de i xa de ge rar um nú me ro sig ni fi ca ti vo
de em pre gos em nos so País, para criá-los em ou tros
Pa í ses. E isso é tudo que não que re mos, nes te mo -
men to em que os ín di ces de de sem pre go no Bra sil se
tor nam cada vez mais pre o cu pan tes.

Então, Sr. Pre si den te, pen so que só há um ca -
mi nho a se guir: unir es for ços do Go ver no Fe de ral, de
Go ver nos Esta du a is e Mu ni ci pa is in te res sa dos, do
Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, da Agên cia Na ci o nal
de Pe tró leo, da Pe tro bras, das de ma is em pre sas que
atu am no se tor de pe tró leo, en fim, de to dos os seg-
men tos en vol vi dos, para vi a bi li zar a cons tru ção das
no vas re fi na ri as, tão ne ces sá ri as, em nos so solo,
dan do em pre go a nos sos ci da dãos.

Mu i to obri ga do!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -

co/PSB – SE. Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr.
Pre si den te, pas so a ler, para que cons te dos Ana is,
de po i men to do Mi nis tro do TCU Adil son Mot ta so bre
re sul ta dos da au di to ria ope ra ci o nal para apu rar ir re-
gu la ri da des de con tas CC-5, pe ran te o Ple ná rio da
Co mis são Par la men tar de Inqué ri to Mis ta que foi cri a-
da para essa in cum bên cia.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, de um de po i men to bas -
tan te elu ci da ti vo, con sis ten te e apro fun da do so bre
tão im por tan te ques tão que re sul tou em pre ju í zos in -
co men su rá ve is para a na ção e pre ci sa ser des ven da-
do para a exem plar pu ni ção dos cul pa dos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS
VALADARES EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

DEPOIMENTO DO MINISTRO DO TCU ADYLSON
MOTTA SOBRE RESULTADOS DA AUDITORIA
OPERACIONAL PARA APURAR UTILIZAÇÃO

IRREGULAR DE CONTAS CC-5

1 – Intro du ção
É com gran de sa tis fa ção que aten do o con vi te

fe i to pelo Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ao Tri bu nal
de Con tas da União e com pa re ço a esta Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to.

Em pri me i ro lu gar, pela opor tu ni da de de re ver
ami gos que fiz no Par la men to ao lon go dos mu i tos
anos em que de sem pe nhei hon ro sos man da tos de
De pu ta do Fe de ral con fe ri dos pelo ge ne ro so povo do
Rio Gran de do Sul.

Em se gun do lu gar, pela opor tu ni da de de pres tar
ao Con gres so Na ci o nal o au xi lio que a Cons ti tu i ção
Fe de ral es ti pu la ser a fi na li da de ma i or do TCU.

Meu ob je ti vo hoje é, na con di ção de Re la tor do
pro ces so so bre as con tas CC5, apre sen tar a Vos sas
Exce lên ci as os re sul ta dos da au di to ria ope ra ci o nal
re a li za da pelo TCU no Ban co Cen tral do Bra sil, ao
lon go do fi nal do se gun do se mes tre de 1998 e do iní -
cio do pri me i ro se mes tre de 1999, para aten der so li ci-
ta ção do Con gres so de apu ra ção de de nún ci as.

lni ci al men te, de fi ni rei o que é uma au di to ria ope -
ra ci o nal, já que esse é um pro ce di men to di fe ren te da
au di to ria tra di ci o nal.

Em se gui da, fa rei um bre ve his tó ri co da ori gem
do tra ba lho re a li za do e das di fi cul da des en fren ta das
para sua exe cu ção, em par ti cu lar no to can te à ob ten-
ção de da dos jun to ao Ban co Cen tral do Bra sil.

O pas so se guin te será des cre ver a ori gem, a
evo lu ção e o fun ci o na men to das con tas CC-5, a fim
que Vos sas Exce lên ci as pos sam ter uma com pre en-
são ade qua da não só da que le me ca nis mo, mas tam -
bém das cons ta ta ções a que che gou o TCU após
con clu ir seus tra ba lhos.

A eta pa pos te ri or será a des cri ção dos re sul ta-
dos des ses tra ba lhos, ao que se se gui rá, fi nal men te,
a ex po si ção da de li be ra ção to ma da pelo Tri bu nal de
Con tas e das res pec ti vas im pli ca ções.

Não pre ten do fa zer uma apre sen ta ção exa us ti-
va de nor mas, da dos e fa tos, pois eles es tão mi nu ci o-
sa men te de ta lha dos no re la tó rio e no voto que pro fe ri
quan do do jul ga men to do pro ces so pelo TCU.Se Vos-
sas Exce lên ci as ne ces si ta rem de in for ma ções es pe-
cí fi cas, po de rão obtê-las na que le do cu men to, que
dis tri buí no iní cio des ta ses são.

Des se modo, caso esta Co mis são es te ja de
acor do com essa pro pos ta de ro te i ro que su ge ri, ini -
cio – sem gran de ri gor con ce i tu al, para não to mar ári -
do o tema – a des cri ção do que seja uma au di to ria
ope ra ci o nal.

2 – Con ce i to de Au di to ria Ope ra ci o nal
Au di to ria ope ra ci o nal é uma das mo da li da des

de au di to ria que mais se de sen vol veu ao lon go das úl -
ti mas duas dé ca das, e teve um pa pel cru ci al na mo -
der ni za ção e na me lho ria de de sem pe nho das ins ti tu-
i ções pú bli cas em todo o mun do, par ti cu lar men te nos
pa í ses an glo-sa xões.
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No Bra sil, a téc ni ca co me çou a ser in tro du zi da
pelo TCU a par tir de 1995, quan do fo ram re a li za dos
es tu dos em con jun to com a Aca de mia Na ci o nal de
Admi nis tra ção Pú bli ca dos Esta dos Uni dos, a Uni ver-
si da de ame ri ca na de West Vir gi nia e a Fun da ção Ge -
tú lio Var gas.

Pos te ri or men te, os es tu dos fo ram ace le ra dos
com a ce le bra ção de con vê nio en tre o TCU e o De -
par ta men to para o De sen vol vi men to Inter na ci o nal do
Re i no Uni do, con vê nio este ain da em vi gor.

Ba si ca men te, a au di to ria de na tu re za ope ra ci o-
nal con sis te na ava li a ção sis te má ti ca de pro gra mas,
pro je tos, ati vi da des e sis te mas go ver na men ta is, bem
como de en ti da des e ór gãos pú bli cos.

Nes se tipo de au di to ria, em bo ra não de i xe de
ha ver pre o cu pa ção com a le ga li da de dos pro ce di-
men tos exa mi na dos, o foco prin ci pal está na ava li a-
ção da eco no mia, da efi ciên cia, da efi cá cia e da efe ti-
vi da de da ação dos en tes pú bli cos.

Os ob je ti vos ma i o res são iden ti fi car como tais
en tes ge rem seus re cur sos, iden ti fi car qua is são suas 
prá ti cas an ti e co nô mi cas ou ine fi ci en tes e como apri -
mo rá-las, sa ber se as me tas ope ra ci o na is es tão sen -
do cum pri das, ava li ar as es tra té gi as ins ti tu ci o na is e
sua com pa ti bi li da de com ob je ti vos do Go ver no, ava li-
ar es tru tu ras or ga ni za ci o na is e seus sis te mas de con -
tro le e, por fim, ava li ar a efe ti vi da de dos pro gra mas e
pro je tos, ou seja, sa ber se os be ne fí ci os para a po pu-
la ção que tais pro gra mas e pro je tos al me ja vam es tão
re al men te sen do atin gi dos.

Assim, a au di to ria de na tu re za ope ra ci o nal ex -
tra po la o exa me da le ga li da de. Ela tem por ob je ti vo
as se gu rar o prin cí pio da efi ciên cia da ação es ta tal
que o art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral es ti pu la como
um dos prin cí pi os fun da men ta is da ad mi nis tra ção pú -
bli ca.

Vis to este con ce i to, ve ja mos ago ra a ori gem e
as di fi cul da des en con tra das na au di to ria ope ra ci o nal
re a li za da no Ban co Cen tral.

3 – Ori gem e Di fi cul da des da Au di to ria Ope ra ci o nal

3.1. Ori gem do Tra ba lho
Devo des ta car, pri me i ra men te, que o Tri bu nal,

na re a li da de, exe cu tou duas au di to ri as com foco nas
con tas CC5.

A pri me i ra de las ocor reu no pe río do de no vem-
bro/1996 a mar ço/1997, e ti nha o ob je ti vo de ave ri-
guar de de nún ci as ve i cu la das pela im pren sa acer ca
da má uti li za ção da que las con tas para eva são de di vi-
sas do País.

Aque le pri me i ro tra ba lho, po rém, foi com pro me-
ti do pela so ne ga ção de in for ma ções pelo Ban co Cen -
tral, que ale gou o si gi lo ban cá rio pre vis to no art. 38 da
Lei nº 4.595/64 para não for ne cê-las ao TCU. Assim,
não foi pos sí vel ava li ar, por exem plo, o pro ces so de
fis ca li za ção das trans fe rên ci as in ter na ci o na is de re-
cur sos.

Hou ve, en tre tan to, duas cons ta ta ções im por tan-
tes. A pri me i ra de las foi a da ca rên cia de nor mas ori -
un das do po der Le gis la ti vo acer ca da ma té ria. A se -
gun da foi a da fra gi li da de do com ba te a in fra ções, fru -
to da es cas sa co o pe ra ção en tre o Ban co Cen tral, a
Po lí cia Fe de ral e a Re ce i ta Fe de ral.

Re gis tro, para co nhe ci men to de Vos sas Exce-
lên ci as, que có pia do re la tó rio da que la pri me i ra au di-
to ria, ape sar da pre ca ri e da de de cor ren te da fal ta de
co o pe ra ção do Ban co Cen tral, foi en ca mi nha da à CPI 
dos Pre ca tó ri os em ju nho de 1997, a pe di do da que la
Co mis são.

Pos te ri or men te, a Co mis são de Fis ca li za ção Fi -
nan ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta dos, em
aten ção a re que ri men to do De pu ta do Arlin do Chi na-
glia, que ha via to ma do co nhe ci men to das di fi cul da-
des en fren ta das na pri me i ra au di to ria, so li ci tou ao Tri-
bu nal, no fi nal de maio de 1998, a re a li za ção de uma
au di to ria ope ra ci o nal nos se to res do Ban co Cen tral
res pon sá ve is pela exe cu ção e con tro le de ope ra ções
cam bi a is, com o ob je ti vo prin ci pal de co nhe cer o fun -
ci o na men to e a fis ca li za ção das con tas CC5 e, sub si-
di a ri a men te:

a) ava li ar a efi ciên cia e a efi cá cia do
pro ces so de fis ca li za ção das ope ra ções;

b) de fi nir ações con jun tas de fis ca li za-
ção a se rem im ple men ta das pelo Ban co
Cen tral, pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral
e pelo De par ta men to de Po lí cia Fe de ral
para ga ran tir a efe ti vi da de do con tro le das
ope ra ções;

c) ob ter do cu men tos so ne ga dos pelo
Ban co Cen tral na au di to ria an te ri or.

Ao aten der a so li ci ta ção, o TCU, a fim de me-
lho rar os re sul ta dos a se rem for ne ci dos à Co mis são,
am pli ou o es co po do tra ba lho, de modo a in clu ir a
apu ra ção de even tu a is ir re gu la ri da des na uti li za ção
das con tas CC5.

Des se modo, os tra ba lhos de au di to ria fo ram ini -
ci a dos em 19-10-1998 e se pro lon ga ram até
29-1-1999. Nes se pe río do, mu i tos fo ram os im pre vis-
tos e di fi cul da des en fren ta dos.
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Pri me i ra men te, hou ve no va men te a ques tão do
si gi lo ban cá rio, que o Ban co Cen tral tem re cor ren te-
men te uti li za do para im pe dir as ati vi da des de fis ca li-
za ção que o TCU re a li za em nome do Con gres so Na -
ci o nal.

Sob esse ar gu men to, o De par ta men to de Câm -
bio não for ne ceu à equi pe de au di to ria do cu men tos
dos pro ces sos de fis ca li za ção cam bi al e as de nún ci as
que te ria en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral.

Assim é que, ao lon go da au di to ria ope ra ci o nal,
re a li za da ain da sob a égi de do art. 38 da Lei n.
4.595/64, a pos tu ra do Ban co Cen tral im pe diu a equi -
pe de ve ri fi car di ver sos as pec tos re la ti vos ao con tro le
das con tas CC5, como por exem plo, se os re gis tros
des sas con tas en con tram-se pre en chi dos de acor do
com os re qui si tos es ta be le ci dos nas nor mas.

Cha mo a aten ção de Vos sas Exce lên ci as para o 
fato de que o art. 38, hoje re vo ga do, as se gu ra va a
trans fe rên cia de in for ma ções ao Po der Le gis la ti vo,
des de que man ti do o de vi do si gi lo.

Ora, a au di to ria ope ra ci o nal foi re a li za da em
aten di men to a uma so li ci ta ção da Câ ma ra dos De pu-
ta dos. Assim, fo ram com ple ta men te des ca bi das e
des ne ces sá ri as as in sis ten tes ne ga ti vas de in for ma-
ção.

Nes te pon to, per mi to-me abrir um pa rên te sis
para aler tar Vos sas Exce lên ci as do gra ve pro ble ma
en fren ta do pelo Tri bu nal de Con tas da União no que
tan ge à ob ten ção de in for ma ções su pos ta men te pro -
te gi das por si gi lo ban cá rio.

Atu al men te, a ma té ria está re gu la men ta da pela
Lei Com ple men tar nº 105/2001, que é mar ca da pela
pre o cu pa ção com o si gi lo das ope ra ções ati vas e
pas si vas e dos ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções
fi nan ce i ras e pe las em pre sas a elas equi pa ra das.

Res sal te-se, en tre tan to, que o si gi lo não obs ta
os pro ce di men tos de in te res se das pró pri as ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras, in clu si ve do Ban co Cen tral e da Co -
mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, no de sem pe nho de
suas atri bu i ções, nem o for ne ci men to à Re ce i ta Fe de-
ral e às au to ri da des tri bu tá ri as de in for ma ções re fe-
ren tes a CPMF e a ope ra ções fi nan ce i ras. O aces so a 
in for ma ções re fe ren tes a ilí ci tos pe na is ou ad mi nis-
tra ti vos tam bém está ga ran ti do às au to ri da des com -
pe ten tes e ao Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi -
nan ce i ras.

A Lei Com ple men tar nº 105/2001 ga ran te tam -
bém, sob cer tas con di ções, o aces so a in for ma ções e
do cu men tos si gi lo sos pela Advo ca cia-Ge ral da
União, pelo Po der Ju di ciá rio – que tam bém pode de -

ter mi nar a que bra do si gi lo – pelo Po der Le gis la ti vo e
pe las co mis sões par la men ta res de in qué ri to.

Con tu do, ne nhu ma ga ran tia foi ex pli ci ta men te
es ten di da ao Tri bu nal de Con tas da União, a quem se
fa cul tou ape nas a pos si bi li da de de fis ca li za ções con -
jun tas com o Ban co Cen tral ou com a Co mis são de
Va lo res Mo bi liá ri os, re a li za das por meio de con vê ni-
os.

Como di ver sas en ti da des do Sis te ma Fi nan ce i-
ro Na ci o nal são fis ca li za das pelo TCU, é in dis pen sá-
vel a re vi são da Lei Com ple men tar nº 105/2001, para
eli mi nar as even tu a is li mi ta ções im pos tas ao exer cí-
cio da mis são ins ti tu ci o nal do Tri bu nal.

Nes se sen ti do, é fun da men tal ter em con ta que
a Cons ti tu i ção Fe de ral, que fixa as com pe tên ci as do
TCU, é su pe ri or à le gis la ção com ple men tar e or di ná-
ria, in clu in do-se aí tan to a Lei nº 4.595/64 quan to a Lei 
Com ple men tar nº 105/2001. Isso tor na inad mis sí vel
qual quer ne ga ti va de aces so a do cu men tos de ór-
gãos sob a ju ris di ção do Tri bu nal.

Note-se, ain da, que o for ne ci men to de in for ma-
ções cons ti tu i ria mera trans fe rên cia do si gi lo, e não
sua que bra. O Tri bu nal con ti nu a ria a dar tra ta men to
re ser va do aos da dos re ce bi dos, a exem plo do que já
faz, por for ça de leis es pe cí fi cas, com de cla ra ções de
bens e ren das de au to ri da des pú bli cas, com in for ma-
ções re la ti vas à se gu ran ça na ci o nal e com de nún ci as
re ce bi das de ter ce i ros.

Di an te das di fi cul da des, em 26-11-98, a equi pe
di ri giu-se à Pre si dên cia da au tar quia, so li ci tan do um
po si ci o na men to for mal. A res pos ta ocor reu em
16-12-98, sob a for ma de nota in for mal do De par ta-
men to Ju rí di co, que con fir mou o po si ci o na men to do
De cam, quan to à ne ga ti va de vis ta ou ob ten ção de
có pi as de do cu men tos que ex po nham ope ra ções ati -
vas e ser vi ços pres ta dos por ins ti tu i ção fi nan ce i ra.

Ou tro gra ve pro ble ma foi a re sis tên cia do De-
par ta men to de Câm bio do Ban co Cen tral, que di fi cul-
tou em mu i to o an da men to dos tra ba lhos. Ape sar da
Lei Orgâ ni ca do TCU ga ran tir am plo aces so de suas
equi pes de au di to ria a pes so as, do cu men tos e in for-
ma ções, os con ta tos da equi pe fo ram res trin gi dos à
pes soa do Che fe-Adjun to do De par ta men to, hou ve
ne ga ti va de vis tas de pro ces sos e ocor re ram fre qüen-
tes atra sos no aten di men to de so li ci ta ções de in for-
ma ções.

Exem plo dis so é que, um mês de po is de ini ci a da
a au di to ria ope ra ci o nal, a equi pe en car re ga da não
con se guia ser re ce bi da pe los téc ni cos do Ban co Cen -
tral, nem ob ter os do cu men tos que so li ci ta ra. Após ter
ques ti o na do o as sun to jun to à Di re ção do Ban co, em
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26-11-98, re ce beu em res pos ta uma nota téc ni ca do
De par ta men to Ju rí di co do Ban co, que con fir ma va a
po si ção re ti cen te do De par ta men to de Câm bio.

Assim, a fim de evi tar um novo fra cas so, a equi -
pe de au di to ria pas sou a bus car in for ma ções jun to ao
Mi nis té rio Pú bli co, à Po lí cia Fe de ral, ao COAF e à Re -
ce i ta Fe de ral. Esse es for ço per mi tiu a con clu são do
tra ba lho, a des pe i to das res tri ções im pos tas pelo
Ban co Cen tral.

Por fim, a ter ce i ra gran de di fi cul da de re la ci o-
nou-se à dis cus são do re la tó rio de au di to ria com o
Ban co Cen tral. Di an te da com ple xi da de do tra ba lho e
das res tri ções im pos tas pelo Ban co ao con ta to com
os téc ni cos do De par ta men to de Câm bio, essa dis-
cus são, pre vis ta nos ma nu a is de au di to ria do Tri bu-
nal, to mou-se ex tre ma men te re le van te.

A área de câm bio do Ban co, en tre tan to, re sis tiu
à dis cus são com a equi pe de au di to ria, e so men te se
ma ni fes tou após mi nha in ter fe rên cia pes so al, na con -
di ção de Re la tor do pro ces so.

Pre ten do vol tar a esse pon to es pe cí fi co da dis -
cus são do re la tó rio um pou co mais à fren te. Por ora,
ve ja mos como foi a evo lu ção das con tas CC5, o que
fa ci li ta rá a Vos sas Exce lên ci as a com pre en são dos
re sul ta dos ob ti dos nos tra ba lhos de sen vol vi dos pelo
TCU.

4 – His tó ri co da EVo lu ção das Con tas CC5

4.1  Ori gem
O ter mo “con tas CC5” tem ori gem na Car ta-Cir-

cu lar nº 5 do Ban co Cen tral, edi ta da em 27-2-1969,
que cri ou con tas de não-re si den tes na pa dro ni za ção
con tá bil das ins ti tu i ções fi nan ce i ras. Os re cur sos ori -
un dos do ex te ri or, após con ver são em mo e da na ci o-
nal, eram de po si ta dos nes sas con tas, que eram con -
tas cor ren tes co muns, mo vi men ta das por che ques.

O ob je ti vo das CC5 era con tro lar o va lor de re -
tor no ao país de ori gem. Este va lor era li mi ta do às so -
bras não sa ca das dos va lo res in gres sa dos, cuja com -
pro va ção po dia ser fe i ta pelo res pec ti vo ex tra to ban -
cá rio.

As con tas de não-re si den tes aten di am ao trân -
si to de re cur sos de es tran ge i ros em ser vi ço no País,
prin ci pal men te de di plo ma tas. Por esse mo ti vo, não
mo vi men ta vam so mas re le van tes, si tu a ção que se
man te ve até 1989.

4.2  1989 – A Li be ra ção Cam bi al
Em 1989, o Ban co Cen tral ini ci ou uma li be ra li-

za ção do flu xo de ca pi ta is com o ex te ri or, até en tão
mar ca do pelo ra ci o na men to de di vi sas e por ri go ro so
con tro le das re mes sas.

Em fins de 1988, uma Re so lu ção do Con se lho
Mo ne tá rio Na ci o nal au to ri zou o Ban co Cen tral a cre -
den ci ar ins ti tu i ções fi nan ce i ras, agên ci as de tu ris mo
e ho téis a re a li za rem ope ra ções de câm bio a ta xas
con ven ci o na das en tre as par tes. Com isso, foi cri a do
um mer ca do in ter no de mo e da es tran ge i ra.

Além de ope ra rem en tre si, es sas ins ti tu i ções
po di am ven der até US$4.000 aos vi a jan tes e com prar
mo e da es tran ge i ra, sem li mi tes e sem ne ces si da de
de iden ti fi ca ção de ori gem.

Na épo ca, o novo mer ca do foi ape li da do de “Dó -
lar Tu ris mo”, dada a re per cus são da me di da, que per-
mi tia aos tu ris tas ad qui ri rem, pe las vias ofi ci a is, até
US$4.000,00 para seus gas tos de vi a gem.

Até en tão, eram im pos tos ao vi a jan te bra si le i ro
li mi tes sa bi da men te in su fi ci en tes para co ber tu ra de
suas des pe sas. Assim, o tu ris ta ti nha que re cor rer ao
mer ca do pa ra le lo de mo e da es tran ge i ra para com ple-
men tar suas ne ces si da des, o que con sis tia em con -
tra ven ção pe nal.

Em pu bli ca ção que edi tou em no vem bro de
1993, co nhe ci da como “Car ti lha CC5“, o Ban co Cen -
tral jus ti fi cou a mu dan ça de rumo com os se guin tes
ar gu men tos:

a) a par tir do iní cio dos anos 90, a es -
cas sez de di vi sas te ria se trans for ma do em
abun dân cia;

b) a taxa de câm bio te ria pas sa do a
re fle tir uma re a li da de de mer ca do, es pe ci al-
men te após 1990, com a su pres são de ar ti-
fí ci os que pro du zi am ta xas di fe ren ci a das
para ex por ta ção e para im por ta ção;

c) a in ser ção da eco no mia bra si le i ra
nos cir cu i tos fi nan ce i ros in ter na ci o na is te ria
pas sa do a exi gir ma i or mo bi li da de de ca pi-
ta is.

Uma con se qüên cia de se ja da e al can ça da pe-
las me di das to ma das foi o pro gres si vo es va zi a men-
to do mer ca do pa ra le lo, com a gra da ti va in clu são de 
ou tros ti pos de ope ra ções além do tu ris mo.

O Ban co Cen tral res sal tou que uma das con di-
ções para que esse ob je ti vo fos se al can ça do era a
equi va lên cia en tre a taxa de câm bio do novo mer ca do
e do mer ca do pa ra le lo. Por tal ra zão, ha ve ria ne ces si-
da de de se au to ri zar to tal li ber da de de mo vi men ta ção
de mo e da es tran ge i ra en tre os dois mer ca dos.

Assim, o novo mer ca do pas sou a ter as mes mas
por tas de en tra da e sa í da de mo e da es tran ge i ra que
o mer ca do pa ra le lo ti nha, tra zen do para den tro do
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Sis ba cen tran sa ções cu jos va lo res eram, an tes, des -
co nhe ci dos pela au to ri da de mo ne tá ria.

Ou tra con di ção im por tan te era a per mis são
para que o ven de dor não se iden ti fi cas se, o que abria
uma por ta para atra ir de vol ta ao País re cur sos de ori -
gem ig no ra da, per ten cen tes a bra si le i ros, que se en -
con tra vam de po si ta dos no ex te ri or.1

A nova po lí ti ca cam bi al es ta va ba se a da nas se -
guin tes di re tri zes:

a) abrir com por tas para re tor no ao
País de re cur sos de po si ta dos no ex te ri or,
ain da que de ori gem ig no ra da;

b) abrir com por tas para sa í da de qua -
is quer re cur sos, na cren ça de que o di nhe i ro
só in gres sa ria no País se pu des se sair li vre-
men te;

c) aca bar com o mer ca do pa ra le lo do
dó lar, pela cri a ção de um novo mer ca do, sob 
con tro le do go ver no.

Na épo ca, ain da não es ta vam bem se di men ta-
dos os es for ços in ter na ci o na is para com ba te à la va-
gem de di nhe i ro, ini ci a dos após a Con ven ção de Vi -
e na de 1988.

Fri se-se, aliás, que o Bra sil só veio a ade rir a tais 
es for ços dez anos de po is, em 1998, com a edi ção da
Lei da La va gem de Di nhe i ro.

Em 1989, o Ban co Cen tral pro mo veu uma mu ta-
ção nas con tas CC5 que pro du ziu uma re vi ra vol ta
com ple ta na po lí ti ca cam bi al: con ce deu uma au to ri za-
ção ge né ri ca para que ins ti tu i ções fi nan ce i ras es tran-
ge i ras, que no caso eram con si de ra das pes so as
não-re si den tes, abris sem con tas CC5 no Bra sil.
Assim, o Ci ti bank, por exem plo, foi au to ri za do a abrir
uma ou mais con tas CC5 no Bra des co.

Des se modo, ao bra si le i ro que de se jas se trans fe rir
re cur sos ao ex te ri or bas ta va de po si tar mo e da na ci o nal
nes sa con ta CC5. Os ban cos trans for ma vam o de pó si to
em mo e da es tran ge i ra e, a se guir, en vi a vam os re cur sos
para o des ti no no ex te ri or que lhe fos se es ti pu la do.

Daí em di an te, as CC5 pas sa ram a ser uti li za-
das por re si den tes no Bra sil para en vi ar re cur sos ao
ex te ri or.

Note-se que, de acor do com a nova sis te má ti ca, o
cli en te não re a li za va uma ope ra ção de câm bio, mas ape -
nas um de pó si to em mo e da na ci o nal numa con ta cor ren-
te CC5, man ti da no Bra sil por um ban co es tran ge i ro.

1 A par tir da edi ção da Re so lu ção CMN nº 1.946, de 29-7-92, a
iden ti fi ca ção pas sou a ser obri ga tó ria para ope ra ções aci ma de
US$10 mil.

Por não se tra tar de ope ra ção de câm bio, a ope -
ra ção não se su je i ta va a um sem nú me ro de res tri-
ções le ga is que ain da vi go ra vam, ori un das do pe río do
res tri ti vo an te ri or.

Pro va vel men te, esse é o mo ti vo pelo qual o Ban -
co Cen tral in sis te em de no mi nar as CC5 como Trans-
fe rên ci as Inter na ci o na is em Re a is, mu i to em bo ra
nos sa mo e da não cir cu le fora do País.

Como, en tão, o Ban co Cen tral pas sou a per mi tir
ope ra ções sem iden ti fi ca ção de ori gem, o mer ca do
pa ra le lo fi cou es va zi a do e pas sou a res trin gir-se a
ope ra ções com di nhe i ro sujo.

4.3 1992 – Identificação da Origem
Em 1992, o Ban co Cen tral edi tou a Re so lu ção

nº 1.946, que obri gou a iden ti fi ca ção de ori gem e des -
ti no de ope ra ções no sis te ma ele trô ni co do ban co, co -
nhe ci do como Sis ba cen.

Sin te ti ca men te, essa iden ti fi ca ção con sis tia na
in di ca ção, pelo emis sor do che que de po si ta do na
CC5, do re ce be dor de mo e da es tran ge i ra no ex te ri or
e da fi na li da de ou có di go da na tu re za da ope ra ção.

O art. 5º des sa Re so lu ção ti nha es pe ci al im por-
tân cia.

Ele de ter mi na va que o de pó si to em con tas CC5
fos se pro ces sa do ex clu si va men te por trans fe rên cia
in ter ban cá ria. Isso era de ex tre ma re le vân cia, pois eli -
mi na va a pos si bi li da de de de pó si tos sem iden ti fi ca-
ção de ori gem. As úni cas ex ce ções eram os de pó si-
tos em va lo res in fe ri o res ao equi va len te a US$10 mil
e os de pó si tos em con tas CC5 de di plo ma tas.

Entre tan to, um mês de po is, o art. 4º da Car-
ta-Cir cu lar nº 2.307, de 27-8-92, es ta be le ceu que a
mo vi men ta ção fí si ca de mo e da es tran ge i ra e de mo e-
da na ci o nal para den tro ou para fora do País não era
re gi da pe los arts. 4º e 5º da Re so lu ção nº 1.946.

Per ce bam Vos sas Exce lên ci as a im por tân cia
des se dis po si ti vo: além de res ta be le cer a sis te má ti ca
an te ri or, que não exi gia iden ti fi ca ção de ori gem, des ti-
no e na tu re za dos re cur sos, ele con tra ri a va fron tal-
men te uma Re so lu ção do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o-
nal, o que ja ma is po de ria ser fe i to por uma mera car -
ta-cir cu lar do Ban co Cen tral.

Além dis so, ao re gu la men tar a for ma de iden ti fi ca-
ção de ori gem dos re cur sos, o Ban co Cen tral es ta be le-
ceu que o con tro le ca bia ao ban co emis sor do che que, a 
quem ca bia es cre ver no ver so do che que, de for ma cla -
ra e des ta ca da, a ex pres são “Trans fe rên cia Inter na ci o-
nal em Cru ze i ros – Na tu re za da Ope ra ção ... (có di go
com ple to)”. Ca bia ao ban co emis sor, tam bém, a res-
pon sa bi li da de de re gis trar a ope ra ção1 no Sis ba cen.

1 As mo vi men ta ções de va lo res in fe ri o res a US$10 mil po di am ser
fe i tas por che ques co muns e de ma is ins tru men tos, es tan do dis -
pen sa das de re gis tro no Sis ba cen.

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18159    425ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Algu mas ve zes, esse re gis tro não ti nha se quer
como ser efe tu a do, pois ha via ins ti tu i ções fi nan ce i ras,
como, por exem plo, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, que
não pos su íam ter mi nal do Sis ba cen e, con se qüen te-
men te, não po di am re gis trar a ope ra ção.

Esses e ou tros pro ble mas de con tro le in vi a bi li-
za ram a fis ca li za ção do cum pri men to da Re so lu ção
nº 1.946/92 no to can te à iden ti fi ca ção da ori gem das
re mes sas.

O Ban co Cen tral re co nhe ce que er rou ao atri bu-
ir ao ban co emis sor do che que a obri ga ção de re gis-
trar a tran sa ção CC5. Pos te ri or men te, em 1996, o re -
gis tro pas sou a ser res pon sa bi li da de do ban co de po-
si tá rio do che que, onde es ta va a con ta CC5 e de onde 
se ria fe i ta a re mes sa ao ex te ri or.

4.4 1995 – Determinação Legal de Identificação
de Origem

Em 1995, o art. 65 da Lei nº 9.069/95, a Lei do
Pla no Real, tor nou obri ga tó rio o uso da via ban cá ria
para todo in gres so e sa í da de mo e da es tran ge i ra aci -
ma de R$10 mil e exi giu do es ta be le ci men to ban cá rio
a per fe i ta iden ti fi ca ção do cli en te ou do be ne fi ciá rio
da tran sa ção.

Cu ri o sa men te, o Ban co Cen tral, ao in di car à
equi pe de au di to ria do TCU as prin ci pa is nor mas re la-
ci o na das à trans fe rên cia de re cur sos para o ex te ri or,
não men ci o nou este im por tan te dis po si ti vo le gal, que
ter mi nou por ser a base da de ci são do TCU que mul -
tou o ex-Di re tor de Assun tos Inter na ci o na is, Se nhor
Gus ta vo Hen ri que de Bar ro so Fran co.

O art. 65 ape nas dis pen sa va o uso da trans fe-
rên cia ban cá ria quan do se tra tas se do por te, em es -
pé cie, de mo e da na ci o nal até R$10.000,00, de mo e-
da es tran ge i ra em va lor equi va len te aos mes mos
R$10.000,00 e de va lo res cuja en tra da ou sa í da do
País ti ves se sido com pro va da de acor do com a re gu-
la men ta ção per ti nen te.

O mes mo dis po si ti vo es ti pu lou, ain da, que sua
re gu la men ta ção ca be ria ao Con se lho Mo ne tá rio Na -
ci o nal e de ve ria ser fe i ta se gun do di re tri zes do Pre si-
den te da Re pú bli ca.

Fica cla ro que a lei pre ten dia que a mo vi men ta-
ção de re cur sos com o ex te ri or fos se fe i ta por meio de 
trans fe rên cia ban cá ria, de modo a per mi tir a iden ti fi-
ca ção da ori gem dos re cur sos e ga ran tir que pro vi es-
sem de al gum cor ren tis ta ca das tra do nos ban cos.

A úni ca ex ce ção aber ta pela lei foi para o por te
de re cur sos em es pé cie. E quan do se fala em por te
em es pé cie, fala-se de vi a jan tes, de pes so as que vi a-
jam ao ex te ri or ou de lá pro vêm, o que não pode, de
for ma al gu ma, ser con fun di do com o trans por te de re -

cur sos em car ros-for tes, uma ati vi da de es tri ta men te
co mer ci al.

4.5 1996 – A Cir cu lar nº 2.677/96
Em 10-4-96, o Ban co Cen tral edi tou a Cir cu lar

2.677, hoje o prin ci pal nor ma ti vo a re ger as con tas CC5.
À épo ca, o Ban co Cen tral de ter mi nou aos ban -

cos o en cer ra men to de to das as con tas CC5, com o
ob je ti vo de um re ca das tra men to no Sis ba cen no pra -
zo de 15 dias. O re sul ta do foi o can ce la men to de boa
par te das con tas, que não se adap ta vam às no vas e
mais ri go ro sas exi gên ci as.

As re mes sas ao ex te ri or pas sa ram a ser pri va ti-
vas do ban co de po si tá rio no qual fos se man ti da a con -
ta CC5 (art. 6º, § 1º). Com isso, o con tro le foi cen tra li za-
do no res pon sá vel di re to pelo ge ren ci a men to das con -
tas, ao con trá rio do que ocor ria até en tão, quan do
qual quer ban co de po si tá rio do che que po dia re a li zar a
ope ra ção de câm bio para fa zer a re mes sa ao ex te ri or,
mas a res pon sa bi li da de pelo res pec ti vo re gis tro no
Sis ba cen era do ban co emis sor do che que.

Embo ra a Cir cu lar 2.677/96 te nha re vo ga do a
Car ta Cir cu lar nº 5/69, o ter mo “con tas CC5” per ma-
ne ceu sen do uti li za do pe los me i os de co mu ni ca ção
para se re fe ri rem a trans fe rên ci as in ter na ci o na is.

O con jun to des sas mo di fi ca ções trou xe para o
Sis ba cen as in for ma ções su fi ci en tes para que o Ban -
co Cen tral de i xas se de de pen der ex clu si va men te de
fis ca li za ções in loco para co nhe cer o que se pas sa va
na mo vi men ta ção de con tas CC5. Aca bou, tam bém,
com a pos si bi li da de de de pó si tos em es pé cie sem
iden ti fi ca ção de ori gem.

4.6  As Au to ri za ções Espe ci a is
Logo após a en tra da em vi gor da Cir cu lar nº

2.677/96, ale gou o Ban co Cen tral que o ágio no mer -
ca do pa ra le lo teve ele va ção abrup ta, atri bu í da ao co -
mér cio de fron te i ra ter res tre com Ci u dad deI Les te, no 
Pa ra guai, via Foz do Igua çu, em vis ta da eli mi na ção
da pos si bi li da de de de pó si tos em es pé cie de ori gem
não iden ti fi ca da.

Até en tão, os bra si le i ros pa ga vam suas com-
pras no Pa ra guai pre pon de ran te men te em re a is. Os
co mer ci an tes de lá os trans por ta vam para o Bra sil e
os de po si ta vam em con tas CC5 man ti das por ban cos
pa ra gua i os. Estes, en tão, os con ver ti am em dó la res
no mer ca do de câm bio de ta xas flu tu an tes e os re me-
ti am de vol ta.

Como esse tipo de ope ra ção era ago ra pro i bi da,
os re a is pas sa ram a pres si o nar o mer ca do pa ra le lo,
úni ca al ter na ti va para con ver são em dó la res.
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Se gun do o Ban co Cen tral, a pre o cu pa ção em
so lu ci o nar o pro ble ma do pa ra le lo e dos cha ma dos
“sa co le i ros” le vou a Au tar quia a con ce der au to ri za-
ções es pe ci a is para cin co agên ci as ban cá ri as de Foz
do Igua çu aco lhe rem de pó si tos em es pé cie em Con -
tas CC5, me di an te so li ci ta ções des ses ban cos for mu-
la das por cor res pon dên cia ou cor re io ele trô ni co2.

A Cir cu lar 2.677 foi pu bli ca da em 11-4-96. Duas
se ma nas de po is, as pri me i ras au to ri za ções es pe ci a is
fo ram con ce di das ao Ban co do Bra sil e ao Ba nes ta do.
No mês se guin te, fo ram es ten di das ao Ban co Ara u cá-
ria e ao Bem ge e, em no vem bro de 1997, ao Ban co
Real.

No to tal, fo ram per mi ti das 38 con tas CC5 re la ci-
o na das nes sas au to ri za ções es pe ci a is, as sim dis tri-
bu í das: Ban co do Bra sil (25 con tas), Ba nes ta do (2
con tas), Ara u cá ria (4 con tas), Bem ge (6 con tas) e
Real (1 con ta). To das elas for ram as si na das pelo Che -
fe do De par ta men to de Câm bio do Ban co Cen tral,
Se nhor José Ma ria Fer re i ra de Car va lho.

O Di re tor da Área Inter na ci o nal do Ban co, Se -
nhor Gus ta vo Fran co res pal dou a con ces são des sas
au to ri za ções es pe ci a is 13 dias de po is de efe tu a da a
pri me i ra, por meio da Co mu ni ca ção DIREX (BCB
197/96), de 08/05/96.

Essa foi, em sín te se, a evo lu ção das cha ma das
con tas CC-5. Ve ja mos, ago ra, qua is fo ram os re sul ta-
dos da au di to ria ope ra ci o nal exe cu ta da pelo Tri bu nal
de Con tas da União.

5 – Re sul ta dos da Au di to ria Ope ra ci o nal

5.1 Ile ga li da de das Au to ri za ço es Espe ci a is
A au to ri za ção es pe ci al per mi tia que de ter mi na-

das con tas CC5 man ti das nas agên ci as em Foz do
Igua çu dos ban cos que men ci o nei aco lhes sem de pó-
si tos em es pé cie em va lor su pe ri or a 10 mil re a is.

So bre a iden ti fi ca ção de ori gem, a au to ri za ção
con ti nha ori en ta ção para o pre en chi men to do
SISBACEN. De ter mi na va que o cam po que nor mal-
men te con ti nha o nome do de po si tan te fos se pre en-
chi do com o nome do ban co bra si le i ro. Ou seja, em
um de pó si to em es pé cie no Ba nes ta do, por exem plo,
o cam po ori gem se ria pre en chi do com Ba nes ta do, e
não com o nome do efe ti vo pro pri e tá rio dos re cur sos.

2 O TCU não con se gui re u nir ele men tos su fi ci en tes para sa ber se 
hou ve ca sos de ban cos que fi ze ram so li ci ta ções e não fo ram
aten di dos.

3 A Por ta ria nº 61/94 re fe re-se de for ma ge né ri ca a vi a jan tes, sem 
ori en ta ções ou dis po si ções re la ti vas ao trân si to de car ros-for tes,
que não po dem ser con si de ra dos vi a jan tes.

Por essa ra zão, a au to ri za ção es pe ci al, da for -
ma como era con ce di da, con tra ri a va o art. 65 da Lei
nº 9069/95, pois per mi tia a não iden ti fi ca ção da ori -
gem dos de pó si tos em es pé cie aci ma de R$10 mil.

O úni co do cu men to exi gi do para esse de pó si to
em es pé cie era uma có pia da de cla ra ção apre sen ta da à 
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral no pos to de fron te i ra.
Essa de cla ra ção, en tre tan to, era inú til, pois mes mo que
a Re ce i ta Fe de ral pa ras se os car ros-for tes na Pon te da
Ami za de e con tas se o di nhe i ro, ain da as sim não ha ve-
ria a iden ti fi ca ção da ori gem, pois a au to ri za ção es pe ci-
al de ter mi na va que o cam po de iden ti fi ca ção do
SISBACEN fos se pre en chi do com o nome do ban co.

Acres cen te-se, ain da, que as au to ri za ções es pe-
ci a is, além de es ta rem em de sa cor do com a Lei nº
9069/95, fo ram con ce di das sem ob ser vân cia do de vi do
pro ces so le gal. O Di re tor de Assun tos Inter na ci o na is e o 
Che fe do De par ta men to de Câm bio as con ce de ram
sem res pe i tar as nor mas do Ban co Cen tral, que exi gi am
que a ma té ria fos se de ci di da pela Di re to ria do Ban co.

Isso, en tre tan to, não ocor reu, eis que, como vis -
to, as men ci o na das au to ri da des emi ti ram as au to ri za-
ções e ape nas pos te ri or men te as co mu ni ca ram à Di -
re to ria, que não se ma ni fes tou for mal men te so bre
elas em qual quer ins tan te, con for me exi gi am os re gu-
la men tos.

Tal ne ces si da de de ma ni fes ta ção ex pres sa é
com pro va da pelo fato de que a pos te ri or ex tin ção das
au to ri za ções es pe ci a is, quan do se to ma ram pú bli cos
os in con ve ni en tes e pre ju í zos que elas acar re ta vam
para o país, teve que ser de ci di da pelo Di re to ria do
Ban co, que se ma ni fes tou for mal men te por in ter mé-
dio de um Voto.

5.2 Impro pri e da de da Uti li za ção da Por ta ria nº 61 
do Mi nis té rio da Fa zen da de 1-2-94

O Ban co Cen tral ale gou que pre ten dia im ple-
men tar uma sis te má ti ca para ga ran tir que os de pó si-
tos em es pé cie fos sem efe ti va men te pro ve ni en tes do
co mér cio de Ci u dad dei Les te.

Para tan to, re cor reu à Por ta ria MF nº 61/94, que
exi ge a apre sen ta ção à Alfân de ga de “De cla ra ção de
Por te de Va lo res em Espé cie”,  em duas vias,  pe los
vi a jan tes3, por oca sião do in gres so em ter ri tó rio na ci-
o nal de va lo res su pe ri o res a 21.384,98 UFIR, equi va-
len tes a cer ca de R$20 mil.

A Por ta ria nº 61 tra ta va ape nas de vi a jan tes, e
não de car ros-for tes. Re fe re-se ao por te de mo e da
em es pé cie por vi a jan tes, e não ao trans por te de va lo-
res por em pre sas es pe ci a li za das. Ni ti da men te, era
ina pli cá vel ao con tro le pre ten di do pelo Ban co Cen-
tral.
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Note-se que, por oca sião da CPI dos Ban cos, no 
pri me i ro se mes tre de 1999, o Se cre tá rio da Re ce i ta à
épo ca, Se nhor Eve rar do Ma ci el, foi en fá ti co ao re fe-
rir-se á pre ten são do Ban co Cen tral. Che gou a afir -
mar que era uma lou cu ra de cor ren te de um re la ci o na-
men to ex tre ma men te con fli tu o so e mal-re sol vi do da
Re ce i ta Fe de ral com o Ban co Cen tral.

O ex-Se cre tá rio de i xou cla ro, tam bém, que abrir
os Car ros-for tes na Pon te da Ami za de para con tar o di -
nhe i ro era o mes mo que es ta be le cer uma zona con cen-
tra da de as sal to, pon do em pe ri go a vida dos fis ca is.

Qu an do a Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal,
por meio do Pa re cer nº 1.354/97, con fir mou a im pos-
si bi li da de le gal des se con tro le de car ros-for tes, o
Ban co Cen tral fi cou in con for ma do e so li ci tou o re e xa-
me da ma té ria.

A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral con fir mou ao
TCU dois fa tos que in vi a bi li za ram o uso das De cla ra-
ções de Por te de Va lo res como ins tru men to para ve ri-
fi car a ori gem dos re cur sos:

a) a im pos si bi li da de de con fe rên cia fí-
si ca do nu me rá rio trans por ta do pe los Car-
ros-for tes, em vis ta da ina de qua ção das ins -
ta la ções exis ten tes e da au sên cia de es que-
ma de se gu ran ça que ga ran tis se a re a li za-
ção de tais ta re fas sem ris cos, es pe ci al men-
te de as sal tos;

b) a fis ca li za ção na Pon te da Ami za de
só abria Car ros-for tes quan do o trans por ta-
dor de cla ra va que es ta vam va zi os; nos de-
ma is ca sos, a fis ca li za ção li mi ta va-se a exi -
gir a apre sen ta ção da De cla ra ção de Por te
e a con fe rir seus as pec tos for ma is.

O Che fe do De par ta men to de Câm bio do Ban co
Cen tral, em de po i men to à CPI do Ban cos, che gou a
ale gar que o pro ble ma de con fi a bi li da de des sas De -
cla ra ções de Por te era da Re ce i ta Fe de ral, e não do
Ban co Cen tral.

O TCU con clu iu, en tre tan to, que a Re ce i ta Fe -
de ral não era obri ga da a des vir tu ar a fi na li da de de
uma Por ta ria do Mi nis té rio da Fa zen da so men te para
aten der a um pe di do do Che fe do De par ta men to de
Câm bio do Ban co Cen tral.

Enten deu o Tri bu nal, tam bém, que o Ban co
Cen tral, ao cons ta tar que o con tro le cam bi al por ele
ins ti tu í do era ine fi caz, de ve ria ter cor ri gi do as fa lhas
de tec ta das, e não sim ples men te atri bu í do o pro ble ma
à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.

Todo esse pro ble ma de trans por te e con fe rên cia
de va lo res, con tu do, po de ria ter sido evi ta do. Bas ta-
ria, por exem plo, que os car ros-for tes fos sem la cra-

dos na Pon te da Ami za de e, pos te ri or men te, con fe ri-
dos em lo ca is apro pri a dos.

Mais sim ples ain da, já que o ob je ti vo de cla ra do
do Ban co Cen tral era fa ci li tar a con ver são de dó la res
ori un dos de Ci u dad dei Les te, te ria sido de ter mi nar a
cen tra li za ção de de pó si tos em mo e da ame ri ca na na
agên cia do Ban co do Bra sil na que la ci da de pa ra gua ia
e sua pos te ri or trans fe rên cia para a agên cia do Ban co
do Bra sil em Foz do Igua çu, que po de ria re dis tri-
buí-los para os de ma is ban cos. Isso se ria su fi ci en te
para as se gu rar o con tro le das trans fe rên ci as, mas
não che gou a ser co gi ta do pelo Ban co Cen tral.

5.3 – Au sên cia e Per mis si vi da de da Fis ca li za ção
Ain da no to can te à fis ca li za ção, o TCU cons ta-

tou, com base em da dos for ne ci dos pelo pró prio Ban -
co Cen tral após ár du as dis cus sões, que, no pe río do
de ju lho de 1996 a no vem bro de 1998, ape nas 7 pra -
ças ban cá ri as re gis tra ram ope ra ções de re mes sas de 
re cur sos ao ex te ri or su pe ri o res a R$500 mil. São Pa u-
lo foi a lí der, com um sal do de re mes sas lí qui das de
R$29,1 bi lhões. Vi e ram a se guir Foz do Igua çu, com
R$15,5 bi lhões, e o Rio de Ja ne i ro com R$4,4 bi lhões.

Ve jam bem os Se nho res a mag ni tu de dos va lo-
res en vol vi dos: uma úni ca ci da de, Foz do Igua çu, mo -
vi men tou quan tia cor res pon den te a me ta de do que
mo vi men tou todo o Esta do de São Pa u lo, res pon sá-
vel por cer ca de 25% do PIB na ci o nal, e o tri plo de
todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro!

No to tal, a re mes sa li qui da de re cur sos para o
ex te ri or no pe río do a que me re fi ro foi de cer ca de
R$54,5 bi lhões, me di an te apro xi ma da men te 9.700
ope ra ções. E re pa rem que es tou a me re fe rir ape nas
às ope ra ções de va lor in di vi du al su pe ri or a R$500 mil!

Esses nú me ros tão dis cre pan tes de i xam cla ro
que era vir tu al men te im pos sí vel a fis ca li za ção do
Ban co Cen tral, que pos su ía re gis tro de tais va lo res
em seus sis te mas ele trô ni cos, não per ce ber que al -
gu ma co i sa er ra da es ta va ocor ren do. Tal fato ter mi na
por com pro var a au sên cia de fis ca li za ção ade qua da e 
de me di das para cor re ção dos pro ble mas exis ten tes.

Alguns ou tros nú me ros de tec ta dos pelo TCU a
par tir dos da dos for ne ci dos pelo Ban co Cen tral me re-
cem des ta que:

a) de 1991 a 1998, es co a ram para fora 
do país, por meio de con tas CC5, apro xi ma-
da men te US$84 bi lhões lí qui dos;

b) em 1998, até 27 de no vem bro, o va -
lor lí qui do das sa í das de mo e da es tran ge i ra
atin giu R$23,2 bi lhões, in ter me di a dos por
cer ca de 205 con tas CC5 de ban cos não re -
si den tes;

c) em cer ca de 25 mil ope ra ções de
va lor su pe ri or a R$500 mil re a li za das por
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ban cos não re si den tes por meio de con tas
CC5 no pe río do de ju lho de 1996 a no vem-
bro de 1998:

c.1) 95% dos de po si tan tes eram pes-
so as ju rí di cas;

c.2) o va lor dos de pó si tos atin giu R$
60 bi lhões, dos qua is R$39 bi lhões de po si-
ta dos por ape nas 137 pes so as fí si cas e ju rí-
di cas;

c.3) 86% dos de pó si tos fo ram efe tu a-
dos em con tas CC5 de ins ti tu i ções se di a das
nas Ba ha mas (39%), Uru guai (25%) e Pa ra-
guai (22%);

c.4) em Foz do Igua çu, ape nas 4 pes -
so as ju rí di cas re a li za ram cer ca de 2.600
ope ra ções de de pó si to, no va lor de R$ 8,5
bi lhões4;

c.5) o des ti no de cla ra do dos R$60 bi-
lhões de po si ta dos em CC5 ti nha a se guin te
dis tri bu i ção: 23% para ban cos com sede
nas Ba ha mas, 20% para o Pa ra guai, 15%
para ban cos nor te-ame ri ca nos, 13% para as 
lhas Cay man, 9% para o Uru guai e 16%
para o res to do mun do;

Ape sar da mag ni tu de dos va lo res, o TCU não
pode iden ti fi car os res pon sá ve is pe las tran sa ções e
os iti ne rá ri os des tas.

Em pri me i ro lu gar, pela re sis tên cia do Ban co
Cen tral, que, sob ale ga ção de si gi lo ban cá rio, en ca-
mi nhou os da dos com omis são de no mes de pes so as
e ban cos, subs ti tu í dos por có di gos.

Em se gun do lu gar, pela pró pria re gu la men ta ção
es ta be le ci da pelo Ban co Cen tral, que, como vis to, em 
de sa cor do com o art. 65 da Lei nº 9069/95, im pos si bi-
li ta va a iden ti fi ca ção dos en vol vi dos nas trans fe rên ci-
as para o ex te ri or via de pó si tos em es pé cie em Foz
do Igua çu.

Em fun ção da ne ga ti va do Ban co Cen tral em for-
ne cer da dos com a iden ti fi ca ção dos ban cos e das
pes so as fí si cas e ju rí di cas en vol vi das com as con tas
CC5, o TCU tam bém fi cou im pos si bi li ta do de ve ri fi car
se o cam po de iden ti fi ca ção de ori gem é pre en chi do
cor re ta men te.

Não sa be mos, por exem plo, se o CPF ou CGC
in for ma do ao SISBACEN cor res pon de ao nome ou
ra zão so ci al do trans fe ren te, o que so men te esta CPI
terá a opor tu ni da de de ve ri fi car.

Nos sis te mas do TCU, o nome e CPF dos res -
pon sá ve is é au to ma ti ca men te con fe ri do com os re-
gis tros da Re ce i ta Fe de ral. Não sa be mos, en tre tan to,
se o mes mo ocor re com o SISBACEN.

4 Pro va vel men te, tra ta-se de 4 dos 5 ban cos que re ce be ram au to-
ri za ções es pe ci a is.

Note-se, ain da, que a sis te má ti ca im ple men ta da
pelo Ban co Cen tral para con tro le das trans fe rên ci as re -
le ga a fis ca li za ção a se gun do pla no, por vá ri os mo ti vos.

O pri me i ro é que ela, a fis ca li za ção, só é fe i ta após 
a re a li za ção das ope ra ções, ra zão pela qual não há
como im pe dir ou sus pen der trans fe rên ci as sus pe i tas.

O se gun do é que a fis ca li za ção cam bi al não é
sis te má ti ca. Ela só age se hou ver evi dên cia ra zoá vel
de ir re gu la ri da de, en con tra da in ci den tal men te. E, no
caso es pe cí fi co da pra ça de Foz de Igua çu, não aten -
tou para as gri tan tes dis cre pân ci as de va lo res que
apon tei há pou co.

O ter ce i ro é a au sên cia de co o pe ra ção en tre os
ór gãos de fis ca li za ção, como deve ter fi ca do evi den te
para Vos sas Exce lên ci as no caso do con fli to sur gi do
en tre o Ban co Cen tral e a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral no to can te ao con tro le dos car ros-for tes.

Nes se par ti cu lar, a Re ce i ta en ca mi nhou ao TCU
seus re gis tros do trân si to de car ros-for tes, com as pla cas
e va lo res. As prin ci pa is trans por ta do res eram a TGV e a
Prossegur. Cre io que es sas in for ma ções au xi li a rão o es -
cla re ci men to de dú vi das le van ta das por par la men ta res
so bre a exis tên cia ou não dos car ros-for tes.

Ain da no to can te à fis ca li za ção do Ban co Cen -
tral, o TCU cons ta tou que, à épo ca da au di to ria ope -
ra ci o nal, só ha via um úni co pro ces so ad mi nis tra ti vo
con tra ban cos cu jas agên ci as de Foz do Igua çu re ce-
be ra au to ri za ções es pe ci a is. Mes mo as sim, tra ta-
va-se de um pro ces so ins ta u ra do con tra o Ban co do
Bra sil em 1997 e ain da não de ci di do. Se gun do in for-
ma ções do Ban co Cen tral, os ele men tos cons tan tes
des se pro ces so ser vi ri am de base para for ma li za ção
de ou tros pro ces sos con tra o Ba nes ta do, o Bem ge e o 
Ban co Ara u cá ria. O Ban co Cen tral ne gou ao TCU
aces so a esse ma te ri al, o que im pe diu a ve ri fi ca ção
de even tu a is fa lhas em seu an da men to.

Ou tro pon to me re ce ser des ta ca do. As anor ma-
li da des em Foz do Igua çu fo ram de tec ta das pelo Ban -
co Cen tral em ju lho de 1996. Ao en ca mi nhá-las ao Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral, o Ban co as de fi niu como um
“es que ma des ti na do a pro mo ver eva são de di vi sas do 
país, sem au to ri za ção le gal, me di an te uti li za ção de
ar ti fí cio para ocul ta men to de iden ti da de de res pon sá-
ve is pe las trans fe rên ci as in ter na ci o na is, com o ob je ti-
vo de di fi cul tar o ras tre a men to dos re cur sos”.

So men te esse tre cho já se ria su fi ci en te para
des mon tar os ar gu men tos do Ban co Cen tral para de -
fen der as cha ma das con tas CC-5, que ana li sa rei um
pou co mais adi an te.

Qu e ro cha mar a aten ção, con tu do, para o fato
de que esse es que ma, de tec ta do em 1996, so men te
foi le va do ao co nhe ci men to do Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral no fi nal de abril de 1997, de po is que as in ves ti-
ga ções da CPI dos Pre ca tó ri os cons ta ta ram que boa
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par te dos re cur sos ir re gu la res es co a vam para fora do
país por Foz do Igua çu.

Ain da as sim, o TCU cons ta tou que 81,5% das
co mu ni ca ções de in dí ci os de ilí ci tos cam bi a is efe tu a-
das ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e à Se cre ta ria da
Re ce i ta Fe de ral re fe ri am-se a pes so as fí si cas, en-
quan to o per fil das ope ra ções, con for me des cre vi há
pou co, re ve la va que ape nas 11,8% dos de pó si tos su -
pe ri o res a R$500 mil eram ori un dos de pes so as fí si-
cas. Isso su ge re que as de nún ci as se con cen tra vam
so bre pe que nos cor ren tis tas.

Como cons ta tou a au di to ria, as re mes sas para o
ex te ri or vi nham sen do pra ti ca das por pes so as fí si cas e
ju rí di cas com ca rac te rís ti cas de “la ran jas”. Vá ri as de las
pos su íam pa tri mô nio e ren da in com pa tí ve is com o vo lu-
me das ope ra ções efe tu a das pe las con tas CC5. Se gun-
do a equi pe de au di to ria, o Ban co Cen tral ti nha co nhe ci-
men to de tais fa tos e só os de nun ci ou quan do se to ma-
ram co nhe ci dos pela CPI dos Pre ca tó ri os.

Assim, foi re ve la da a au sên cia de um com por ta-
men to pro a ti vo da fis ca li za ção cam bi al, vol ta do a evi -
tar que em Foz do Igua çu ocor res sem ope ra ções de
la va gem de di nhe i ro.

Ape sar do su ces so eco nô mi co ale ga do pelo
Ban co Cen tral, ocor re ram tam bém per das de cor ren-
tes da eva são de di vi sas, in clu si ve per das de re ce i ta
para os co fres pú bli cos, ao me nos do pon to de vis ta
tri bu tá rio.

Cha mo a aten ção de Vos sas Exce lên ci as, ain da,
para o fato de que boa par te das ope ra ções CC5 eram
re mes sas a tí tu lo de trans fe rên cia de dis po ni bi li da des
de cur to pra zo, o que sig ni fi ca até um ano. O di nhe i ro
que não re to mou nes se pra zo pode es tar em si tu a ção
ir re gu lar pe ran te o Ban co Cen tral ou a Re ce i ta Fe de ral.

5. 4 Impro ce dên cia dos Argu men tos de De fe sa
das Con tas CC5

Ba si ca men te, o Ban co Cen tral de fen de a re gu-
la men ta ção que efe tu ou das con tas CC5 com os se -
guin tes ar gu men tos:

a) há di nhe i ro de ori gem ilí ci ta tam bém
em ou tras mo da li da des de apli ca ções fi nan-
ce i ras, como ca der ne tas de pou pan ça, fun -
dos de in ves ti men to e ou tros;

b) a fa ci li da de de sa í da de re cur sos
es ti mu la seu in gres so no país, o que não
ocor re ria se hou ves se res tri ções;

c) em to dos os pa í ses do mun do, o cri -
me or ga ni za do sem pre teve êxi to em re me-
ter re cur sos para o ex te ri or;

d) sem as fa ci li da des per mi ti das pe las
con tas CC5, vol ta ria a exis tir as prá ti cas de
su per fa tu ra men to de im por ta ções, de sub fa tu-
ra men to de ex por ta ções e ou tras ope ra ções

ir re gu la res, cujo con tro le a Se cre ta ria da Re-
ce i ta Fe de ral e o De par ta men to de Po lí cia Fe -
de ral não es ta ri am ap tos a fis ca li zar;

e) com as con tas CC5, a po lí ti ca cam -
bi al tem aces so a es ta tís ti cas do flu xo fi nan-
ce i ro;

f) os con tro les exis ten tes per mi tem
ras tre ar os re cur sos, o que pos si bi li tou ao
Ban co Cen tral pres tar in for ma ções à CPI
dos Pre ca tó ri os, por exem plo;

g) o Bra sil é o úni co país do mun do a
dis por de re gis tro di re to de ope ra ções;

h) o con tro le das tran sa ções tra ria de
vol ta o mer ca do pa ra le lo, o que se ria um re -
tro ces so de po lí ti ca eco nô mi ca.

Nota-se que a vi são do Ban co Cen tral é uma vi -
são prag má ti ca no to can te à mo vi men ta ção de re cur-
sos de ori gem ig no ra da, que bus ca ape nas tra zê-los
para den tro das es ta tís ti cas ofi ci a is a par tir do prin cí-
pio de que o po der pú bli co não tem con di ções de im -
pe dir tal mo vi men ta ção.

O TCU, en tre tan to, dis cor dou des se pon to de
vis ta. A par tir da óti ca de que a sis te má ti ca de con tro-
le das con tas CC5 de ve ria con tri bu ir para evi tar a cir -
cu la ção de re cur sos ob ti dos em ati vi da des ilí ci tas, o
Tri bu nal en ten deu que:

a) em bo ra seja uma re a li da de a exis-
tên cia de re cur sos de ori gem ilí ci tas em ou -
tras apli ca ções fi nan ce i ras, a even tu al des-
co ber ta e re cu pe ra ção des ses re cur sos
toma-se bem mais di fí cil se eles são en vi a-
dos para fora do país;

b) se sem pre ha ve rá como re me ter re -
cur sos ilí ci tos para ex te ri or, o que o Po der
Pú bli co deve fa zer é apri mo rar os con tro les,
e não con ce der fa ci li da des ofi ci a is para o
trân si to des ses re cur sos;

c) o re gis tro au to má ti co das tran sa-
ções pou co adi an ta se a fis ca li za ção é fe i ta
a pos te ri o ri;

d) é du vi do so que o au men to do ri gor
dos con tro les vi es se a fa zer res sur gir o mer -
ca do pa ra le lo de mo e da es tran ge i ra.

6 – De ci são do TCU
Como o ob je ti vo de uma au di to ria ope ra ci o nal é

con tri bu ir para me lho ria dos pro ce di men tos ado ta dos
pelo ente au di ta do, os re sul ta dos do tra ba lho fo ram
re me ti dos ao Ban co Cen tral an tes da apre ci a ção de fi-
ni ti va pelo Ple ná rio do Tri bu nal, para que aque la au -
tar quia fi zes se suas crí ti cas e su ges tões.

Ini ci al men te, hou ve uma re u nião de tra ba lho no
fi nal de ja ne i ro de 1999, quan do fo ram fe i tas crí ti cas
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ao re la tó rio por téc ni cos dos De par ta men tos de Câm -
bio e de Fis ca li za ção do Ban co.

As su ges tões re sul tan tes do en con tro fo ram in -
cor po ra das ao re la tó rio, que foi, no iní cio de fe ve re i ro
de 1999, en ca mi nha do à ma ni fes ta ção for mal do
Ban co Cen tral.

A au tar quia, en tre tan to, ne gou-se, a prin cí pio, a
se ma ni fes tar. Ale gou que se ria inó cua a dis cus são, já
que a equi pe de au di to ria, em sua opi nião, te ria ado -
ta do um en fo que po lí ti co e ide o ló gi co, e não téc ni co.
To da via, não apon tou es pe ci fi ca men te qua is os as-
pec tos pas sí ve is de crí ti ca.

O Tri bu nal, en tre tan to, pre o cu pa do em ofe re cer
ao Con gres so Na ci o nal in for ma ções con fiá ve is, in sis-
tiu na ma ni fes ta ção for mal do Ban co. Assim, fi xei, me -
di an te des pa cho, um pra zo para que ela ocor res se, o
que, fi nal men te, se deu em ju nho de 1999.

As crí ti cas e su ges tões do Ban co Cen tral fo ram,
as sim, in cor po ra das ao re la tó rio fi nal sub me ti do à de -
li be ra ção do Ple ná rio do TCU.

Com base nas cons ta ta ções fe i tas pela equi pe de
au di to ria, em es pe ci al na de que as au to ri za ções es pe-
ci a is, além de con tra ri a rem o art. 65 da Lei nº 9.069/95,
fo ram con ce di das pelo Che fe do De par ta men to de
Câm bio e pelo Di re tor de Assun tos Inter na ci o na is em
de sa cor do com os re gu la men tos do Ban co Cen tral, o
Tri bu nal de ter mi nou a au diên cia pré via da que les res-
pon sá ve is, nos ter mos de nos sa Lei Orgâ ni ca.

Os ar gu men tos apre sen ta dos fo ram de vi da men te
ana li sa dos e re cha ça dos na Ses são do Ple ná rio do
TCU de 30 de maio de 2001. Dis pen so-me de re pe tir as
jus ti fi ca ti vas do Se nhor Gus ta vo Hen ri que Bar ro so
Fran co e do Se nhor José Ma ria Fer re i ra de Car va lho,
bem como as ra zões do Tri bu nal para não aco lhê-las,
por en ten der que já as ex pus, ain da que in di re ta men te,
ao lon go des ta apre sen ta ção, o que tor na ria en fa do nha
nova enu me ra ção. Caso al gum dos se nho res de se je
co nhe cer com ma i or mi nú cia es ses ar gu men tos, eles
es tão dis po ní ve is, como já des ta quei, no Re la tó rio e no
Voto que dis tri buí no iní cio des ta ses são.

Fri so, ape nas, que os res pon sá ve is, em ins tan te
al gum, lo gra ram de mons trar, no en ten der do Tri bu nal,
que seus atos, con trá ri os ao dis pos to no art. 65 da Lei nº 
9.069/95 e, como já ex pus, le si vos aos in te res ses na ci o-
na is, ti ves sem sido de al gu ma for ma re fe ren da dos for -
mal men te pela Di re to ria do Ban co Cen tral, como exi gi-
am os nor ma ti vos in ter nos da que la au tar quia es pe ci al.

Assim, o TCU de ci diu apli car mul tas aos dois
res pon sá ve is, a do Se nhor Gus ta vo Fran co no va lor
de apro xi ma da men te R$20.300,00 e a do Se nhor
José Ma ria Fer re i ra no va lor de cer ca de R$8.100,00.

Além dis so, o Tri bu nal en ca mi nhou o tra ba lho
aos ór gãos que já atu a vam ha via al gum tem po nes se
tema, como o De par ta men to de Po lí cia Fe de ral de
Foz do Igua çu, a Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, o Mi -

nis té rio Pú bli co Fe de ral e a Pro cu ra do ria da Re pú bli-
ca no Esta do do Pa ra ná, para as pro vi dên ci as ca bí ve-
is em suas es fe ras de com pe tên cia.

Por fim, com o in tu i to de es ti mu lar a dis cus são
de al ter na ti vas para aper fe i ço a men to da sis te má ti ca
de con tro le das con tas CC5 e de au xi li ar ou tras in ves-
ti ga ções a res pe i to dos fa tos ocor ri dos, o Tri bu nal re -
me teu as in for ma ções ob ti das à Co mis são de Fis ca li-
za ção Fi nan ce i ra e Con tro le da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na-
do Fe de ral, ao Mi nis té rio Pú bli co da União, ao De par-
ta men to de Po lí cia Fe de ral, ao Mi nis té rio da Fa zen da
e ao Con se lho de Con tro le de Ati vi da des Fi nan ce i ras.

O tra ba lho tam bém foi en ca mi nha do à CPI dos
Ban cos no pri me i ro se mes tre de 1999, por so li ci ta ção
da que la Co mis são.

Os Se nho res Gus ta vo Fran co e José Ma ria de
Car va lho, en tre tan to, re cor re ram da de li be ra ção que
os ape nou. Por tal mo ti vo, os efe i tos da de ci são do Tri-
bu nal es tão sus pen sos até que haja ma ni fes ta ção de -
fi ni ti va acer ca do re cur so, cujo re la tor é o Se nhor Mi -
nis tro Wal ton Alen car Ro dri gues.

7 – Con clu são
São es sas, Se nho res Par la men ta res, as in for-

ma ções que o Tri bu nal de Con tas da União de se ja va
pres tar para, no cum pri men to de sua mis são ins ti tu ci-
o nal, au xi li ar os tra ba lhos des ta Co mis são Par la men-
tar de Inqué ri to.

Faço ques tão de des ta car que o pa pel do Tri bu-
nal li mi tou-se à fis ca li za ção da ação do Ban co Cen -
tral, já que o TCU, da das suas com pe tên ci as es pe cí fi-
cas, não po de ria ja ma is exer cer a fis ca li za ção das
ope ra ções fi nan ce i ras, di re ta men te, ma té ria a car go
ex clu si va men te do Ban co Cen tral.

Em sín te se, con clu iu o TCU, numa de ci são a ser 
even tu al men te con fir ma da após apre ci a ção do re cur-
so con tra ela in ter pos to, que os Se nho res Gus ta vo
Hen ri que Bar ro so Fran co, ex-Di re tor de Assun tos
Inter na ci o na is, e José Ma ria Fer re i ra de Car va lho,
ex-Che fe do De par ta men to de Câm bio do Ban co
Cen tral, fo ram res pon sá ve is por au to ri za ções es pe ci-
a is, con ce di das em de sa cor do com o art. 65 da Lei nº
9.069/95 e com os nor ma ti vos in ter nos do ban co, que
per mi ti ram a re mes sa para o ex te ri or, por agên ci as
ban cá ri as lo ca li za das em Foz do Igua çu, de re cur sos
no mon tan te apro xi ma do de R$15,5 bi lhões no pe río-
do de ju lho de 1996 a no vem bro de 1997, de acor do
com da dos do pró prio Ban co Cen tral acer ca de tran -
sa ções aci ma de R$500.000,00.

A par tir de ja ne i ro de 1999, o Ban co Cen tral co -
me çou a ale gar que as au to ri za ções es pe ci a is po de-
ri am ser ex tin tas, di an te da re du ção do mo vi men to de
sa co le i ros em Foz do Igua çu, após a alta do dó lar
ocor ri da na que le mês.
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To da via, tal ex tin ção so men te ocor reu em
28-12-1999, por co in ci dên cia, dois dias de po is de
uma im por tan te re por ta gem, pu bli ca da no jor nal Cor-
re io Bra zi li en se, de 26-12-1999, em que o Bra sil foi
apon ta do como um pa ra í so da la va gem de di nhe i ro,
atra in do mais de 6% dos re cur sos ilí ci tos do mun do,
ape sar de so men te re pre sen tar me nos de 1% do co -
mér cio glo bal le gal.

Fri so que essa ex tin ção ocor reu como pre vê em
os nor ma ti vos in ter nos do Ban co, me di an te Voto da
Di re to ria, o que re for ça o en ten di men to ini ci al do Tri -
bu nal acer ca da ir re gu la ri da de do pro ce di men to ado -
ta do an te ri or men te para con ces são das au to ri za ções
es pe ci a is.

Las ti mo, ape nas, que o tér mi no des sas au to ri-
za ções te nha ocor ri do de po is de, no pe río do de 1991
a 1998, te rem sido re me ti dos para o ex te ri or, por in -
ter mé dio das con tas CC5, cer ca de US$84 bi lhões de
re a is lí qui dos.

Las ti mo, tam bém, que o si gi lo ban cá rio opos to
ao TCU pelo Ban co Cen tral te nha di fi cul ta do a atu a-
ção do Tri bu nal na apu ra ção das ir re gu la ri da des.

Las ti mo, ain da, que nem to das as de ci sões do
Ban co Cen tral do Bra sil, a exem plo do que ocor re em
ou tros pa í ses, re ce bam sem pre a am pla pu bli ci da de
de vi da, para que pos sam ser dis cu ti das e ava li a das
pela so ci e da de.

Las ti mo, por fim, que as au to ri za ções para re -
mes sas ao ex te ri or sem o re gis tro ade qua do de ori -
gem, des ti no e fi na li da de dos re cur sos ve nham a cri ar
di fi cul da des para iden ti fi ca ção dos res pon sá ve is por
even tu a is tran sa ções ilí ci tas e para ras tre a men to e
re cu pe ra ção dos va lo res trans fe ri dos.

Espe ro que tais di fi cul da des ve nham a ser su -
pe ra das por esta Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.
Será um tra ba lho ár duo, mas que o Tri bu nal de Con -
tas da União, que hoje já cede ser vi do res para o as -
ses so ra men to téc ni co des sa Co mis são, es ta rá sem -
pre a pos tos para apo i ar, no li mi te de sua com pe tên-
cia le gal e de sua ca pa ci da de ope ra ci o nal.

Mais uma vez, agra de ço a Vos sas Exce lên ci as,
e em es pe ci al ao Se nhor Pre si den te, Se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, a opor tu ni da de de com pa re cer a este 
co le gi a do e cum prir a mis são de au xí lio ao Con gres-
so Na ci o nal para a qual foi cri a do o Tri bu nal de Con -
tas da União.

Mu i to obri ga do.
Sala da Co mis são, 15 de ju lho de 2003. –

Adylson Mot ta, Mi nis tro do TCU.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, res sal to hoje, des ta tri bu na, a di fí cil si tu a-
ção que vem en fren tan do o sis te ma de do en ças crô -
ni cas, es pe ci al men te o da he mo diá li se, in te gran te da
sa ú de pú bli ca de nos so País.

Esta mos can sa dos de ou vir que as di fi cul da des
da sa ú de pú bli ca con ti nu am sen do fru to da in su fi ciên-
cia de re cur sos.

Até quan do, Sr. Pre si den te, a so ci e da de bra si le-
i ra vai con ti nu ar a ou vir esta des cul pa. Onde está o di -
nhe i ro da sa ú de pro ve ni en te da CPMF? Onde es tão
as obri ga to ri e da des pre vis tas na nos sa Cons ti tu i ção?
A Sa ú de é ou não uma obri ga ção do Esta do?

A mi nha per ple xi da de, Sr. Pre si den te, se trans bor-
da di an te das di fi cul da des das au to ri da des em en xer gar
que a do en ça crô ni ca não es pe ra pe las fu tu ras so lu-
ções con jun tu ra is das ques tões do ce ná rio eco nô mi co.

É gra ve, mu i to gra ve a atu al cri se que vem afe -
tan do o se tor das do en ças crô ni cas, como a he mo diá-
li se, na rede de cen tros e clí ni cas con ve ni a das com o
SUS, que es tão a ca mi nho da fa lên cia em vir tu de dos
ba i xos re pas ses de va lo res per cen tu a is que con ti nu-
am sen do apli ca dos aos pro ce di men tos para o aten -
di men to aos pa ci en tes de do en ças re na is crô ni cas
pa tro ci na dos pelo sis te ma ofi ci al.

Só me res ta la men tar que esta tris te he ran ça,
ori un da de go ver nos an te ri o res, até a pre sen te data
não te nha con se gui do sen si bi li zar o atu al go ver no,
que de mo ra a re a gir e en fren tar a si tu a ção dos
65.000 re na is crô ni cos que so fri da men te fre qüen tam
clí ni cas de diá li se.

Com es tas pa la vras, Sr. Pre si den te, ten to ex-
pres sar a an gús tia dos pro fis si o na is des te im por tan te
se tor da me di ci na que a todo mo men to, as su mem
com de ter mi na ção, co ra gem e ris co a no bre mis são
de sal var vi das hu ma nas.

Nes te ape lo, me as so cio a ou tros va lo ro sos Se na-
do res, como Pa pa léo Paes e Mão San ta, am bos do nos -
so PMDB, que aqui des ta tri bu na já de ram, com bri lhan-
tis mo, os seus de po i men tos de pro tes to con tra o tra ta-
men to que vem sen do dado ao sis te ma de he mo diá li se.

Qu e ro fa zer um ape lo, em nome dos ne fro lo gis tas
e pa ci en tes crô ni cos re na is de meu Esta do de Ron dô-
nia ao no bre Pre si den te Luis Iná cio Lula da Sil va, no
sen ti do de de ter mi nar ur gen tes pro vi dên ci as jun to ao
Mi nis té rio da Sa ú de para que se en con tre uma so lu ção
ade qua da nes ta dra má ti ca si tu a ção que vem acar re tan-
do ine vi tá ve is e per sis ten tes di fi cul da des para o aten di-
men to dos pa ci en tes pro vi dos pelo SUS, co lo can do em
ris co suas pró pri as vi das, como ou tro ra acon te ce ra em
la men tá vel epi só dio, nos idos dos anos 90(no ven ta), na
ci da de de Ca ru a ru – Esta do de Per nam bu co, e aca ba
de se re pe tir em ple no 2.003.

O Pre si den te Lula não pode e não deve con cor dar
com a con ti nu i da de des te es ta do de co i sas, daí a mi nha
pre sen ça nes ta tri bu na para le var a ma ni fes ta ção, o re pú-
dio e a per ple xi da de, como pro tes to de um seg men to da
sa ú de que luta no dia-a-dia, na de fe sa da vida hu ma na.

A ade qua ção da ta be la de ho no rá ri os pro fis si o na is
no se tor da he mo diá li se é uma pro vi dên cia ur gen te, até
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para ga ran tir uma qua li da de dos pro ce di men tos mé di cos
aos pa ci en tes do SUS, para que os mes mos não se de te-
ri o rem, ou, sim ples men te, os ne fro lo gis tas se jam com pul-
so ri a men te obri ga dos a aban do na rem a sua pro fis são.

Ape sar dos múl ti plos au men tos de in su mos im -
por ta dos, sa lá ri os de fun ci o ná ri os, tri bu tos, de ser vi ços
pú bli cos, os cen tros e clí ni cas de diá li se não re ce be ram
ab so lu ta men te ne nhum acrés ci mo de per cen tu a is em
2002. Quem in ves tiu,quem se sa cri fi cou, quem se qua li-
fi cou e mo der ni zou-se, per deu, pois hoje se paga fi nan-
ci a men to an co ra do em dó lar, com gran de di fe ren ça
cam bi al em des fa vor dos to ma do res.

Te mos co nhe ci men to de que al gu mas clí ni cas e
cen tros de diá li se já es tão fe chan do as suas por tas, en -
tre elas se en con tram o Insti tu to do Rim de Ci a nor te/PR
– que há 13 anos vem aten den do aos pa ci en tes ori un-
dos de 11 mu ni cí pi os que com põe a 13ª Re gi o nal de
Sa ú de do Pa ra ná que não mais su por tan do a re fe ri da
cri se ini cia o pro ces so de de sa ti va ção, re pas san do to-
dos os seus atu a is pa ci en tes para ou tros cen tros.

No meu Esta do de Ron dô nia, em Por to Ve lho e
Ji-pa ra ná tam bém não é di fe ren te; na ci da de de Vi lhe-
na, onde se lo ca li za o mais re cen te Cen tro de He mo diá-
li se da que le Esta do, a cri se está cada vez ma i or e o
aten di men to já está a de se jar, e se gun do al guns usuá ri-
os, sob ris co de fe cha men to.

O que me pre o cu pa, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, é o pro ces so de ex clu são so ci al e aban do-
no em que es tão pas san do os atu a is pa ci en tes re na is
crô ni cos, à pro por ção em que ocor re um sig ni fi ca ti vo
au men to dos in su mos usa dos em diá li se; dos tri bu tos;e
dos cus tos oca si o na dos pe los atra sos per ma nen tes
com fo lhas sa la ri a is, sem que se pro ces se a ne ces sá ria
re com po si ção de va lo res em ta be las por par te do Mi nis-
té rio da Sa ú de para en con trar a so lu ção ade qua da a
este gra ve pro ble ma.

Em Bra sí lia, duas uni da des si tu a das em hos pi ta is
pú bli cos (Hos pi tal Re gi o nal de So bra di nho e Hos pi tal
Re gi o nal de Ta gua tin ga) es ti ve ram na imi nên cia de cer -
rar suas por tas por fal ta de con di ções ma te ri a is para
con ti nu ar o aten di men to. São vá ri as as ci da des bra si le i-
ras, Sr. Pre si den te, que vêm no ti ci an do esta si tu a ção
caó ti ca se ca rac te ri zan do em um ver da de i ro es ta do de
in sol vên cia das clí ni cas es pe ci a li za das em he mo diá li se
e, em es pe ci al aque las con ve ni a das com o SUS.

A per sis tir este es ta do de co i sas, cer ta men te
ocor re rão tra gé di as. Um con tin gen te con si de rá vel de
pro fis si o na is que la bu tam nos 550 cen tros de diá li se,
des de mé di cos, en fer me i ros, téc ni cos em en fer ma gem,
aten den tes, pes so al ad mi nis tra ti vo, lim pe za, ma nu ten-
ção e se gu ran ça, to dos vêm tes te mu nhan do esta exa-
us tão fi nan ce i ra e a con cre ti za ção de uma ame a ça do ra
tra gé dia tan tas ve zes pro cla ma da, mas que, ago ra está
pres tes a acon te cer: o en cer ra men to das ati vi da des das 
uni da des de diá li se por in sol vên cia fi nan ce i ra.

Di an te des te qua dro, o Mi nis té rio da Sa ú de in sis te
em ale gar a es cas sez de re cur sos, só que tais re cur sos
não fal ta ram para a re com po si ção de cus tos em ou tras
áre as da sa ú de que ob ti ve ram re cen tes re a jus tes.

A res pon sa bi li da de so ci al dos ne fro lo gis tas bra si-
le i ros, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da está
con se guin do im pe dir o pior, não in ter rom pen do suas
ati vi da des pro fis si o na is pois res pon dem por mais de
65.000 vi das no País. Mas até quan do ha ve rá esta ca -
pa ci da de fi nan ce i ra ?

Para fi na li zar, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na-
do res, des ta ca mos que sem uma cor re ção ime di a ta,
com va lo res ade qua dos, da ta be la de he mo diá li se,
cor re-se o ris co des te tão im por tan te se tor ser in vi a bi-
li za do, um se tor que tan to vem in ves tin do em qua li da-
de e ex pan são dos ser vi ços.

Ape la mos ao Mi nis té rio da Sa ú de para que
cum pra o seu pa pel, es tu de ca ri nho sa men te e com
pri o ri da de o pro ble ma, con tri bu in do para evi tar uma
nova tra gé dia so ci al, va lo ri zan do a vida de mi lha res
de pa ci en tes re na is crô ni cos e agu dos no Bra sil.

Mu i to obri ga do.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho ma ni fes tar mi nha pre o cu pa-
ção com pro ble mas en fren ta dos por um im por tan te
ór gão de fo men to ao de sen vol vi men to eco nô mi co do
País, es pe ci al men te na área da agro in dús tria. Trin ta
anos após a sua cri a ção, a Empre sa Bra si le i ra de
Pes qui sa Agro pe cuá ria (EMBRAPA) tem o seu fu tu ro
ame a ça do pelo con tin gen ci a men to de re cur sos e ex -
pe ri men ta di fi cul da des, em ní ve is ele va dos, para
man ter a qua li da de de seus ser vi ços. E por toda a sua 
his tó ria, a em pre sa me re ce me lho res con di ções.

O pas sa do re cen te mos tra que a si tu a ção não é
de res pon sa bi li da de ape nas do atu al go ver no, que
sa bi da men te en fren ta li mi ta ções or ça men tá ri as. Mas
in de pen den te da atri bu i ção de cul pa, o mais im por-
tan te é que qua dro apre sen ta do ins pi ra a ne ces si da-
de de al ter na ti vas e pro vi dên ci as ur gen tes.

Con for me di vul ga do na im pren sa, a di mi nu i ção do 
re pas se de re cur sos para a Embra pa nos úl ti mos dois
anos tem pro vo ca do um su ca te a men to gra du al da em -
pre sa, im pos si bi li ta da, em al gu mas uni da des, de ban-
car até des pe sas usu a is, como con tas de te le fo ne e luz
elé tri ca. Tal re a li da de é la men tá vel em um país que tem
na agri cul tu ra o ma i or pi lar de sua eco no mia.

Para se ter uma idéia da es cas sez de ver bas da
Embra pa, nos pri me i ros cin co me ses do ano a ins ti tu-
i ção re ce beu ape nas 50% do ne ces sá rio para o seu
cus te io. Em nú me ros, de 12 mi lhões de re a is que se ri-
am ne ces sá ri os para pes qui sa e ma nu ten ção, ape-
nas 6 mi lhões che ga ram à em pre sa.

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  16 18167    433ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Pe las pri va ções im pos tas à em pre sa, in for ma-
ções dão con ta que pes qui sa do res de al gu mas uni -
da des re gi o na is já che ga ram a gas tar re cur sos pró-
pri os para im pe dir que pes qui sas re le van tes para o
se tor se jam in ter rom pi das.

Mas, Srªs e Srs. Se na do res, mes mo com to dos
os pro ble mas, em meu que ri do Esta do, o pro je to da
EmBra pa Mi lho e Sor go, que pre vê a cons tru ção de
mi ni a çu des em re giões se cas de Mi nas Ge ra is, be ne-
fi ci an do di ver so agri cul to res, ga nhou o Prê mio Su per
Eco lo gia 2003. Com 25 mil pe que nas bar ra gens im -
plan ta das, o pro je to be ne fi cia mais de 50 co mu ni da-
des mi ne i ras.

O re fe ri do prê mio é ape nas um dos inú me ros si -
na is que com pro vam a im por tân cia da Embra pa para
o se tor agrí co la na ci o nal. Com pro van do sua sen si bi li-
da de, o go ver no Lula já si na li za com um pro vá vel des -
blo que io, ain da nes te mês, de 75 mi lhões de re a is
que es ta vam re ti dos, quan tia que po de rá ga ran tir a
co ber tu ra de gas tos de na tu re za ime di a ta .

O ob je ti vo des te meu pro nun ci a men to é pe dir
um tra ta men to di fe ren te para a Embra pa, que se ini -
cie o quan to an tes e per ma ne ça nos pró xi mos anos.
Con tan do com ser vi do res al ta men te qua li fi ca dos, a
em pre sa, se ca pa ci ta da ade qua da men te, tem mu i to a 
con tri bu ir com suas pes qui sas para o cres cen te de-
sen vol vi men to do agro ne gó cio bra si le i ro.

O go ver no tam bém deve aju dar a em pre sa a fir -
mar no vos con vê ni os com or ga ni za ções e en ti da des
pri va das, o que já acon te ce com su ces so em al gu mas
uni da des. Tal ini ci a ti va pode ge rar mais re cur sos que
ga ran tam o ple no fun ci o na men to dos tra ba lhos.

O Bra sil não pode pres cin dir de um só li do tra ba-
lho de pes qui sa fir ma do nos pi la res da agri cul tu ra fa -
mi li ar, do agro ne gó cio e na am pli a ção do co nhe ci-
men to ci en tí fi co. A agri cul tu ra é in dis cu ti vel men te um
de nos sos te sou ros, que, se bem ge ren ci a do, de ve rá
pu xar a fila da ge ra ção de em pre gos e ren da de que o
País tan to ne ces si ta.

A Embra pa, Srªs e Srs. Se na do res, é peça fun -
da men tal da es tru tu ra do se tor agrí co la e me re ce ser
tra ta da de ma ne i ra res pe i to sa. Te nho a con vic ção de
que, ao su pe rar o qua dro eco nô mi co caó ti co no qual
re ce beu o País, o Go ver no Lula não irá re pe tir os er -
ros do pas sa do e dará ou tra re a li da de à Embra pa.
Como ali a do, é meu pa pel aler tar para me di das a se -
rem pri o ri za das, não por in te res ses pes so a is, mas
por ab so lu ta ne ces si da de e ur gên cia.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, fiz on tem, como lí der do PSDB, al gu-
mas ob ser va ções so bre o com por ta men to do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va nes sa sua vi a gem a
três pa í ses da Eu ro pa. Na ve tus ta Ingla ter ra, o Pre si-

den te re cor reu mais uma vez à in for ma li da de que,
aqui, o tem ca rac te ri za do. Esque ceu-se de nor mas
pri má ri as e foi um de sas tre.

Pri me i ro, a ad mo es ta ção do Pre si den te da Po lô-
nia. Ago ra, a re per cus são ne ga ti va mun di al e a con -
de na ção ex pres sa em edi to ri a is, como o de hoje do
jor nal O Esta do de S. Pa u lo, que pas sa a fa zer par te
des te pro nun ci a men to.

O jor nal lon dri no The Ti mes tam bém faz o re -
gis tro do in ci den te:

Eu ro pe us tro cam en can to por sar cas mo

‘The Ti mes’ cri ti ca ‘abra ço’ de Lula e de fi ne sua
fala como ‘um ani ma do res mun go’

Lon dres – O en tu si as mo da im pren sa eu ro péia
com a as cen são do pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va à pre si dên cia do Bra sil co me ça a con vi ver, nas pá -
gi nas dos prin ci pa is jor na is, com as pri me i ras pi ta das
de iro nia. Um exem plo vem do jor nal bri tâ ni co The Ti -
mes que, na edi ção de on tem, mos trou-se sar cás ti co
com o dis cur so de Lula no en con tro da Go ver nan ça
Pro gres sis ta, no do min go. “(Lula) apre sen tou a sua
so lu ção para o pro ble ma de de si gual da de no mun do:
um abra ço”, es cre veu o ana lis ta par la men tar do tra di-
ci o nal diá rio, des cre ven do a for ma de fa lar do pre si-
den te como um “ani ma do res mun go”.

Se gun do o Ti mes, que gra fa o nome Lula en tre
as pas e pre fe re cha mar o pre si den te bra si le i ro de “se -
nhor Da Sil va”, o dis cur so fez uma “aná li se po pu lis ta”
da dis tân cia en tre os ri cos e os po bres.

Na ses são de on tem, tive oca sião de opor re pa-
ros à fala de Sua Exce lên cia, aler tan do-o de que,
“com es ses im pro vi sos”, o Bra sil pode ter pro ble mas
de re la ci o na men to com os or ga nis mos in ter na ci o na-
is, “que são di ri gi dos mu i to em fun ção da que le país”.

Hoje, qua se to dos os jor na is tra zem a re a ção do 
go ver no nor te-ame ri ca no à “brin ca de i ra” de Lula. Eis
o que pu bli ca O Esta dão:

Ter ça-fe i ra, 15 de ju lho de 2003.

Iro ni as de Lula de cep ci o nam go ver no dos EUA
Emba i xa do ra Don na Hri nak diz que elas não

tra du zem a re la ção do pre si den te com Bush 

Pa u lo So te ro e Rol dão Arru da

Os co men tá ri os fe i tos pelo pre si den te Luiz Iná-
cio Lula da Sil va a res pe i to do go ver no dos Esta dos
Uni dos, du ran te o se mi ná rio so bre Go ver nan ça Pro -
gres sis ta, em Lon dres, de cep ci o na ram as au to ri da-
des ame ri ca nas. “A de cla ra ção do pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va não re fle te o tipo de re la ção de
co la bo ra ção que ele e o pre si den te Bush es ta be le ce-
ram du ran te sua bem-su ce di da vi si ta a Was hing ton,
no mês pas sa do”, dis se ao Esta do a em ba i xa do ra da -

18168 Qu ar ta-fe i ra  16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



que le país no Bra sil, Don na Hri nak. Apon ta da como
res pon sá vel pela apro xi ma ção en tre Lula e o pre si-
den te Ge or ge W. Bush e uma de fen so ra de pri me i ra
hora do pre si den te bra si le i ro, a em ba i xa do ra pa re cia
sur pre sa. Há me nos de um mês, Lula mos trou-se tão
en tu si as ma do após seu en con tro com o pre si den te
Ge or ge W. Bush e com as pos si bi li da des de es tre i tar
as re la ções en tre os dois pa í ses que dis se: “Sem ne -
nhu ma dú vi da, eu acre di to que nós po de mos sur pre-
en der o mun do em ter mos do re la ci o na men to en tre o
Bra sil e os Esta dos Uni dos.”

Em Lon dres, no do min go, Lula aca bou mu dan-
do de tom. “Se tem uma co i sa que ad mi ro nos Esta -
dos Uni dos é que pri me i ro eles pen sam ne les, em se -
gun do ne les e em ter ce i ro ne les tam bém. Se so brar
tem po, pen sam um pou co ne les ou tra vez.” – uma
ava li a ção re ce bi da com ri sos pela pla téia. De po is, o
pre si den te acres cen tou: “Como têm he ge mo nia mi li-
tar, tec no ló gi ca e eco nô mi ca, se afas tam mes mo,
com medo de que todo mun do que se apro xi me ve -
nha pe dir di nhe i ro.”

Sin ce ri da de – Na re u nião com Bush, a 20 de ju -
nho, em Was hing ton, de po is de duas ho ras de con -
ver sas e um al mo ço, os dois pre si den tes ha vi am di -
vul ga do um co mu ni ca do ofi ci al afir man do ser “hora
de de fi nir um novo e de ci di do rumo em nos so re la ci o-
na men to, gui a do por uma vi são co mum de li ber da de,
de mo cra cia, paz, pros pe ri da de e bem-es tar para os
nos sos po vos, com vis tas à pro mo ção da co o pe ra ção
he mis fé ri ca e glo bal”.

Aque le foi o ter ce i ro en con tro en tre os dois pre -
si den tes – o pri me i ro ocor reu em de zem bro, logo
após a ele i ção, e o se gun do em maio, du ran te uma re -
u nião do G-8, na Eu ro pa. Na épo ca, Don na Hri nak
dis se ter fi ca do im pres si o na da com a com pre en são
dos dois pre si den tes so bre quan to po de ri am fa zer
jun tos. Lula tam bém dis se, na que le dia, que de se ja va
apri mo rar ain da mais “a an ti ga e for te re la ção” e que
isso deve se ba se ar “na sin ce ri da de das pes so as e na 
con fi a bi li da de que os lí de res pre ci sam ter e não em
jogo de cena para a im pren sa e para o mun do”. Afir -
mou que “o Bra sil é e pode con ti nu ar a ser um gran de
par ce i ro dos Esta dos Uni dos”.

Em edi to ri al, O Esta do de S. Pa u lo ana li sa o
as sun to da se guin te for ma:

Ter ça-fe i ra, 15 de ju lho de 2003 

Me lho rar a in for ma ção his tó ri ca

As na ções que já exer ce ram pa pel he ge mô ni co
no mun do, des de a Anti gui da de, não se ca rac te ri za-
ram pelo ex ces so de ge ne ro si da de em re la ção aos
po vos es tran ge i ros. E, mes mo de i xan do de lado as
do mi na ções ex tre ma das – do tipo Gên gis Khan, para
não fa lar das ten ta ti vas igual men te san gui ná ri as de
Adolph Hi tler e Jo seph Sta lin -, o do mí nio de im pé ri os

como o ro ma no ou o bri tâ ni co, as sen ta dos em fun da-
men tos não des pro vi dos de al gu ma ra ci o na li da de, fo -
ram mar ca dos pela im po si ção bé li ca e não pela es -
pon tâ nea co o pe ra ção em tor no ape nas de afi ni da des
ou ob je ti vos pa cí fi cos co muns.

Den tro des sa pers pec ti va his tó ri ca é pre ci so re -
co nhe cer – des de que não te nha mos par ti pris ide o ló-
gi co que nos im pe ça de fazê-lo – a im por tân cia que a
na ção nor te-ame ri ca na tem tido na aju da ao de sen-
vol vi men to das de mo cra ci as no mun do, em que pe-
sem os er ros, por ve zes gra ves, que te nham co me ti do
ou co me tam seus go ver nan tes. Não dá para des con-
si de rar, por exem plo, a par ti ci pa ção de ci si va dos
Esta dos Uni dos da Amé ri ca nas duas gran des guer -
ras do sé cu lo 20, es pe ci al men te na 2.a Gu er ra Mun -
di al, quan do, de po is de co man dar a in va são dos Ali a-
dos, nas pra i as da Nor man dia, para sal var a Eu ro pa
dos na zis tas, res pon sa bi li za ram-se pela for mi dá vel
re cu pe ra ção eco nô mi ca, tan to eu ro péia quan to ja po-
ne sa – fa zen do o Pla no Mars hall para a Eu ro pa e pro -
mo ven do a re es tru tu ra ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va do
Ja pão, in clu si ve por meio de uma nova Cons ti tu i ção.

Eis por que fal tou ca bi men to às ob ser va ções
crí ti cas, con tra os nor te-ame ri ca nos, fe i tas pelo pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va, por oca sião do Se mi-
ná rio Pro gres sis ta (nome do que se cha ma va Ter ce i ra
Via) re a li za do em Lon dres. Ao res pon der – tal vez de
ma ne i ra mais des con tra í da do que o de se já vel – a
per gun tas da pla téia as sis ten te, o pre si den te Lula
sus ten tou que era pre ci so “exi gir” que os EUA cum-
pris sem um pa pel im por tan te na de mo cra ti za ção do
mun do. O pre si den te da Po lô nia – cer ta men te um dos 
paí ses que mais pu de ram ava li ar o exer cí cio des se
“pa pel”, por par te da na ção nor te-ame ri ca na, em sua
li ber ta ção tan to do jugo na zis ta quan to do so vié ti co –
in cum biu-se de dar pron ta res pos ta ao pre si den te
bra si le i ro e pe diu res pe i to aos EUA, pelo que se cri ou
um cli ma de cons tran gi men to e mal-es tar, no even to.

Em sua ten ta ti va de des con tra ir o am bi en te, o
pre si den te Lula exa ge rou quan do dis se: “Se tem uma
co i sa que ad mi ro nos Esta dos Uni dos é que pri me i ro
eles pen sam ne les, em se gun do ne les e em ter ce i ro
ne les tam bém. Se so brar tem po, pen sam um pou co
ne les ou tra vez.” É cla ro que a iro nia ha ve ria de ar ran-
car al guns ri sos do au di tó rio – mas ao cus to de um
des ne ces sá rio cons tran gi men to, pro vo ca do pela re a-
ção do go ver nan te po lo nês, que as sim se ma ni fes tou:
“É mu i to fá cil fa zer pi a das so bre ame ri ca nos, mas
isso é uma po lí ti ca er ra da”, acres cen tan do: “Não é
ver da de que os Esta dos Uni dos nun ca pen sa ram nos
ou tros pa í ses. Nos so ca mi nho para a de mo cra cia só
acon te ceu por que os EUA tra ba lha ram com nos sas
forças de mo crá ti cas con tra o co mu nis mo.

Te mos de ter in te li gên cia para sa ber que nos so
pa pel é tra ba lhar jun tos para man ter o diá lo go e res -
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pe i tar os EUA. Res pe i tar os Esta dos Uni dos é bom
con se lho para to dos nós."

Ao re pli car, Lula tam bém não se saiu mu i to bem,
quan do dis se: “O que eu fa lei cla ra men te é que os EUA
pen sam como Esta do e têm pro je to de Esta do.

Por isso, aju da ram na di vi são do mun do en tre
co mu nis tas e não co mu nis tas, a der ru bar o re gi me
co mu nis ta, aju da ram a que hou ves se gol pe na Amé ri-
ca do Sul. Tudo isso por que pen sam es tra te gi ca men-
te, en quan to na ção." Ora, como um Esta do so be ra no
pode “pen sar” a não ser como Esta do? Que “pro je to”
ha ve rá de ter – que não seja este, de Esta do – e como 
de i xar de pen sar “es tra te gi ca men te”, en quan to na-
ção? Tam bém os EUA não aju da ram a di vi são do
mun do en tre co mu nis tas e não co mu nis tas – já que o
pró prio pre si den te Lula ad mi te que o Muro de Ber lim
te ria ca í do mes mo sem a in fluên cia da na ção nor -
te-ame ri ca na -, em bo ra seja ine gá vel a in fluên cia nor-
te-ame ri ca na, na His tó ria con tem po râ nea, no ca pí tu-
lo da re sis tên cia dos po vos aos to ta li ta ris mos.

Há que se con clu ir que o pre si den te da Re pú bli-
ca tan to pre ci sa evi tar ex ces si vas des con tra ções –
es pe ci al men te em mis sões no Exte ri or – quan to me -
lho rar seu ca be dal de in for ma ções his tó ri cas.

Por úl ti mo, re pro du zo tam bém, para cons tar dos 
Ana is do Se na do, tre chos da co lu na de hoje da con -
ce i tu a da jor na lis ta Dora Kra mer, que as sim se re fe riu
ao epi só dio de Lon dres:

“Ho ra e lu gar

Erra da, a ava li a ção a res pe i to do modo de ser
ame ri ca no fe i ta pelo pre si den te bra si le i ro, não es ta va.
Mu i to pro va vel men te é por pen sa rem “pri me i ro ne les,
de po is ne les e, em ter ce i ro lu gar, ne les mes mos” que
os Esta dos Uni dos são o que são, gos te-se do que
se jam ou não.

Ina de qua das, po rém, fo ram a opor tu ni da de e o
tom es co lhi dos por Luiz Iná cio da Sil va. O re cur so a
pi a das e iro ni as em re u niões for ma is pode até ren der
um cer to su ces so de pú bli co.

Mas, de crí ti ca, que é o que in te res sa nas re la-
ções in ter na ci o na is, o re sul ta do a mé dio e lon go pra -
zos cer ta men te será pre ju di ci al a Lula como in ter lo-
cu tor qua li fi ca do.

Ao pre si den te, que tan to pre za a con tin gên cia de
não fa lar in glês, se ria de so bre ma ne i ra útil tam bém
guar dar um cer to apre ço ao que diz em por tu guês.”

Era o que ti nha a di zer.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Pla ne ja men to Re gi o nal dos gas tos
pú bli cos da União sem pre foi con si de ra do ma té ria ári -
da e de di fí cil tra to, até mes mo por aque les que es tu-

dam a fun do o as sun to. No Bra sil, há mu i to se fala da
ne ces si da de de uma me lhor dis tri bu i ção dos re cur sos
en tre as di ver sas re giões bra si le i ras.

Nes sa ques tão, faço mi nhas pa la vras do mes tre
Cel so Fur ta do: “A dis pa ri da de de ní ve is de ren da
exis ten te en tre o Nor des te e o Cen tro-Sul do País
cons ti tui, sem lu gar a dú vi da, o mais gra ve pro ble ma a 
en fren tar na eta pa pre sen te do de sen vol vi men to eco -
nô mi co na ci o nal.”

Por isso, in for mo que apre sen tei Pro je to de Lei
Com ple men tar, tra tan do da po lí ti ca de apli ca ção dos re -
cur sos fi nan ce i ros da União em Pro gra mas de Ca rá ter
Re gi o nal, al te ran do o ar ti go 192 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral. Tra ta-se da pri me i ra ini ci a ti va de re gu la men ta ção
des te ar ti go, após sua re cen te al te ra ção pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 40, des te ano. A pro pos ta en con tra-se,
hoje, na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

A cor re ção das de si gual da des re gi o na is é man -
da men to con sa gra do pela nos sa Cons ti tu i ção. Nes se
âm bi to, ga nha des ta que o pa pel das agên ci as fi nan-
ce i ras ofi ci a is re gi o na is, como o Ban co do Nor des te e
o Basa. Adi an to aos se nho res que os re cur sos da
União vol ta dos para o de sen vol vi men to re gi o nal se -
rão obri ga to ri a men te, con for me nos so Pro je to, de po-
si ta dos nas ins ti tu i ções fe de ra is re gi o na is, as se gu-
ran do pa pel de re le vo das ins ti tu i ções ofi ci a is fi nan ce-
i ras re gi o na is.

Pois bem. Uma das di fi cul da des que se apre-
sen ta va para o re gra men to do tema era o fato de o
mes mo es tar in se ri do no ar ti go 192 da Cons ti tu i ção,
cuja re gu la men ta ção de man da va a in clu são de vá ri as
ou tras ma té ri as re la ci o na das ao Sis te ma Fi nan ce i ro,
in clu si ve as ta xas de ju ros. Com a apro va ção da
Emen da 40, abriu-se es pa ço para que os te mas ban -
cá ri os e fi nan ce i ros pos sam ser tra ta dos em mais de
uma Lei Com ple men tar.

Com isso, vejo-me na obri ga ção de dar um pas -
so ini ci al no tra ta men to de as sun to que é da mais ele -
va da im por tân cia eco nô mi ca e so ci al: os Pro gra mas
De Ca rá ter Re gi o nal, a car go da União. 

O nos so pro je to avan ça e ofe re ce uma de fi ni ção
para tais pro gra mas, ba se an do-se nas mo der nas
clas si fi ca ções pro gra má ti cas já ado ta das pelo Go ver-
no Fe de ral. Para nós, os Pro gra mas de Ca rá ter Re gi-
o nal são ações co or de na das pelo Go ver no, vi san do à 
so lu ção de um pro ble ma ou o aten di men to de uma
de man da da so ci e da de da re gião. Com tal vi são, re -
duz-se a pos si bi li da de de cri a ção de pro gra mas ge -
ne ra lis tas e pou co fo ca dos no epi cen tro da ques tão a
ser ata ca da. Nes se as pec to, ga nha a so ci e da de e ga -
nha o Go ver no, a par tir do es ta be le ci men to de uma
ló gi ca ra ci o nal de uti li za ção de seus re cur sos.

Fo mos além. Cu i da mos de ofer tar am pli tu de e
fle xi bi li da de ao con ce i to de re gião. A re gião pas sa a
ser con si de ra da, para fins de pla ne ja men to, como
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um es pa ço so bre o qual atu a rão os ins tru men tos de
Go ver no para a so lu ção de um de ter mi na do pro ble-
ma. De um lado, fle xi bi li za-se a ela bo ra ção dos pro -
gra mas e, de ou tro, dá-se ma i or foco na exe cu ção.
Do ra van te, abre-se ca mi nho para que os pro gra mas
atu em em es pa ços mais de li ne a dos, ra ci o na li zan do
o uso dos re cur sos do Esta do.

Essa per cep ção de re gião, como uma área de -
fi ni da pelo pla ne ja men to, é ple na men te com pa tí vel
com a efi cá cia dos pro gra mas re gi o na is. Assim, de i-
xa-se de lado a vi são tra di ci o nal da re gião po lí ti-
co-ad mi nis tra ti va. O Semi-Ári do do Nor des te, por
exem plo, de man da um tra ta men to di fe ren ci a do em
re la ção à Zona da Mata e por aí vai. Di an te des sa
he te ro ge ne i da de da pró pria re gião, a te o ria do de-
sen vol vi men to re gi o nal já con si de ra in sa tis fa tó ria
aque la vi são tra di ci o nal ba se a da em re giões po lí ti-
co-ad mi nis tra ti vas. A pro pó si to, leio tre cho da obra
Eco no mia e De sen vol vi men to Re gi o nal, dos Pro fes-
so res Ade mir Cle men te e Her mes Hi ga chi, que
abor da o tema:

“(...) A uti li za ção dos con ce i tos de es-
pa ços eco nô mi cos no con tex to das uni da-
des da fe de ra ção se ria com ple ta men te in sa-
tis fa tó ria para a ma i o ria dos pro pó si tos, por -
que os ter ri tó ri os es ta du a is cons ti tu em es-
pa ços ge o grá fi cos mu i to di fe ren ci a dos e he -
te ro gê ne os”.

Ou tro pon to im por tan te do nos so Pro je to, Srªs e
Srs. Se na do res: evi den ci a mos o IDH como cri té rio na
pri o ri za ção dos Pro gra mas de Ca rá ter Re gi o nal,
quan do hou ver uso de re cur sos da União. O IDH,
como sa bem os se nho res, leva em con ta da dos como 
a edu ca ção, a lon ge vi da de e ren da. Logo, o pre sen te
pro je to dá um “tem pe ro” so ci al na des ti na ção dos re -
cur sos fe de ra is, se guin do um cri té rio de jus ti ça na
sua apli ca ção, de ma ne i ra a que quem mais pre ci sa
mais será be ne fi ci a do.

Srªs e Srs. Se na do res, cha mo ain da a aten ção
para o fato de que a ado ção do IDH como ele men to nor -
te a dor das apli ca ções des ses re cur sos da União tem
ou tro efe i to não tão ób vio e não tão vi sí vel. Qu an do in -
clu í mos o IDH, que leva em con si de ra ção mu i to mais o
HOMEM do que essa co i sa abs tra ta que é a Re gião es -
ta mos per mi tin do que o re cur so fi nan ce i ro aten da ao
ele men to hu ma no, para que ele se de sen vol va nos
seus as pec tos edu ca ci o na is, de sa ú de e de ren da.

Não nos es que ça mos, ca ros Se na do res, que o
sim ples apor te de re cur sos não é con di ção su fi ci en te
para a re du ção de de si gual da des re gi o na is. É, na lin -
gua gem ma te má ti ca, con di ção ne ces sá ria, mas não

su fi ci en te. De nada adi an ta rá o aflu xo de ca pi ta is para 
re giões mais po bres se não hou ver uma des con cen-
tra ção no seu uso. Para des con cen trar ren da, te mos
de pri o ri zar os pe que nos ne gó ci os, te mos de apo i ar
ações de se gu ran ça ali men tar, no seu con ce i to am -
plo. Nos so pro je to tra tou de dar pri o ri da de a es ses
seg men tos.

O pro ble ma re gi o nal não deve ser dis so ci a do da 
ques tão da cri mi na li da de e das ma ze las so ci a is. Des -
sa ma ne i ra, in tro du zi mos um ou tro con ce i to: o de Re -
gião sob ris co so ci al. Nes se caso, es ta mos fa lan do de 
to das as áre as que, por di ag nós ti co do Pla ne ja dor,
es te jam sub me ti das aos fe nô me nos tais como a cri -
mi na li da de, vi o lên cia, pros ti tu i ção e tra ba lho in fan til.
Iden ti fi ca das es sas zo nas de ris co so ci al, o Pro je to
as se gu ra a atu a ção de pro gra mas go ver na men ta is
de ge ra ção de em pre go e ren da.

No to can te aos re cur sos fi nan ce i ros das agên ci-
as fi nan ce i ras fe de ra is, digo a V. Exªs que são de
gran de mon ta. Esti ma-se que, em 2003, as re giões
Nor te e Nor des te, as mais ca ren tes re la ti va men te fa -
lan do, re ce be rão ape nas 20% de to das as apli ca ções
das ins ti tu i ções fi nan ce i ras de cré di to. E a nos sa pre -
o cu pa ção deve pros pe rar, na me di da em que os re-
cur sos to ta is des sas ins ti tu i ções che ga rão, em 2003,
a algo em tor no dos R$230 bi lhões.

Antes de en cer rar, que ro cha mar a aten ção es -
pe ci al do ilus tre Lí der do Go ver no, ho mem afe i to às
ques tões eco nô mi cas e fi nan ce i ras, e das de ma is au -
to ri da des que li dam com o de sen vol vi men to re gi o nal
no País, para a im por tân cia des ta pro pos ta que dis -
põe so bre a uti li za ção dos re cur sos da União pe los
ban cos re gi o na is, ain da mais nas vés pe ras da aná li se
con gres su al do Pla no Plu ri a nu al do Go ver no Lula. 

A nos sa es pe ran ça é que as dis cus sões em tor -
no do Pro je to de Lei Com ple men tar atra i am a so ci e-
da de or ga ni za da, os po lí ti cos, as ins ti tu i ções aca dê-
mi cas e os or ga nis mos de de sen vol vi men to re gi o nal
e na ci o nal, tudo na di re ção de con tri bu ir para o apri -
mo ra men to da ação es ta tal que vise ao ver da de i ro
de sen vol vi men to equi li bra do do País.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, ve nho hoje a esta tri bu na para me ma ni fes tar
so bre o sig ni fi ca do que tem para o Bra sil a exis tên cia de 
uma rede de sa ú de do por te e da qua li da de da Rede
SARAH de Hos pi ta is do Apa re lho Lo co mo tor.

Sr. Pre si den te, a no bre za dos pro pó si tos do pro -
je to cri a do pelo Dr. Cam pos da Paz pode ser ava li a da
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pelo que se lê na pá gi na da Rede Sa rah na Inter net,
que re pro du zo aqui, ten do em vis ta o sig ni fi ca do que
pos su em. Assim, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
os hos pi ta is Sa rah se pro põem a:

* Cri ar um cen tro es pe ci a li za do de sa ú de que
en ten da o ser hu ma no como Su je i to da Ação e não
como Obje to so bre o qual se apli cam téc ni cas.

* Vi ven ci ar a me di ci na do apa re lho lo co mo tor
como um con jun to de co nhe ci men tos e téc ni cas uni fi-
ca das, des ti na dos a res ti tu ir ao in ca pa ci ta do fí si co o
di re i to uni ver sal de ir e vir. 

* Atu ar na so ci e da de para pre ve nir a in ca pa ci-
da de e a de for mi da de, com ba ten do, ao mes mo tem -
po, pre con ce i tos quan to à de fi ciên cia fí si ca, pois o
que ca rac te ri za a vida é a in fi ni ta va ri a ção da for ma
que no tem po muda. 

* De fen der o prin cí pio de que ne nhum ho mem
pode ser dis cri mi na do por ser di fe ren te da mé dia em
sua for ma fí si ca ou ma ne i ra pró pria de re a li zar uma
ati vi da de.

* Li ber tar-se da de pen dên cia tec no ló gi ca pela
uti li za ção do po ten ci al cri a dor de nos sa cul tu ra, re je i-
tan do a ati tu de pas si va di an te do con su mis mo e da
imi ta ção.

* De sen vol ver uma ati tu de crí ti ca di an te de mo -
de los im por ta dos, se jam téc ni cas, se jam com por ta-
men tos.

* Sim pli fi car téc ni cas e pro ce di men tos para
adap tá-los às ne ces si da des re a is apre sen ta das pe-
los con tras tes eco nô mi cos e cul tu ra is das re giões
bra si le i ras; sim pli fi ca ção é a sín te se crí ti ca de sis te-
mas e pro ces sos mais com ple xos: “não se sim pli fi ca
aqui lo que não se co nhe ce”.

* Va lo ri zar a ini ci a ti va ino va do ra e a tro ca de ex -
pe riên ci as, no en si no e na pes qui sa, es ti mu lan do a
cri a ti vi da de de pes so as e gru pos, “o in di ví duo é a
Insti tu i ção” e cada um por ela res pon de, a ela de di-
can do sua vida. 

* Vi ver para a sa ú de e não so bre vi ver da do en ça.
* Trans for mar cada pes soa em agen te de sua

pró pria sa ú de.
* Tra ba lhar para que a Uto pia des te Hos pi tal

seja edu car para a sa ú de, de tal modo, até que to dos,
pro te gi dos da do en ça, dele não mais ne ces si tem.

* A Co mu ni da de é a prin ci pal res pon sá vel por
esta obra, cuja fi na li da de é a re a li za ção de sua von ta-
de. Cabe, por tan to, como de ver de to dos, co brar des -
ta Insti tu i ção o com pro mis so hoje con so li da do.

Da le i tu ra des ses pos tu la dos, fica cla ro des de
logo a pro fun da in te gra ção do pro je to com a ci da da-
nia bra si le i ra, com a cul tu ra de nos so povo e com o fir -

me pro pó si to de ser agen te do de sen vol vi men to so ci-
al e tec no ló gi co da Na ção bra si le i ra.

A Rede Sa rah não foi cri a da ape nas para pres -
tar ser vi ços mé di cos. Ela exis te como um pro je to de
sa ú de para o povo bra si le i ro, uti li zan do os re cur sos
pú bli cos do modo como de vem ser usa dos, ou seja,
dan do à po pu la ção o re tor no em ser vi ços de qua li da-
de do di nhe i ro ar re ca da do com im pos tos pa gos pe los
con tri bu in tes.

Um se gun do mar co na atu a ção das equi pes que 
tra ba lham na Rede é o da dis tri bu i ção para toda a po -
pu la ção, sem dis tin ção de clas ses, do be ne fí cio so ci al
do aten di men to a que os hos pi ta is se des ti nam. Seja
um Mi nis tro de Esta do ou um hu mil de la va dor de car -
ros, to dos são aten di dos pe las equi pes do Dou tor
Cam pos da Paz.

O cen tro hos pi ta lar de Bra sí lia é exem plo ca bal
des sa vi são so bre o ser hu ma no. Lá são aten di dos des -
de al tas au to ri da des da Re pú bli ca até anô ni mos ci da-
dãos, sem que haja dis tin ção na qua li da de do aten di-
men to pres ta do. Lá não exis tem pa ci en tes de pri me i ra
clas se ou de se gun da. E eu pos so fa zer tal afir ma ção,
pois lá es ti ve in ter na do e sob tra ta men to por trin ta dias,
no iní cio des te ano, e pude ver a for ma igua li tá ria como
são tra ta dos os bra si le i ros e bra si le i ras que bus cam am -
pa ro nos pro fis si o na is que lá mi li tam.

Sr. Pre si den te, a Rede Sa rah fun ci o na a par tir
dos re cur sos que re ce be da União. A con tra par ti da
que dá é o aten di men to gra tu i to e de pri me i ra li nha a
toda e qual quer pes soa que ne ces si te de seus ser vi-
ços, bra si le i ros ou não. Hoje são cer ca de 210 mi-
lhões de re a is/ano, como já in for mou o Se na dor Pe -
dro Si mon. São mi lhões mais do que bem em pre ga-
dos em aten di men to hos pi ta lar, am bu la to ri al, pes qui-
sa e de sen vol vi men to tec no ló gi co. Pou cas, ra rís si-
mas ins ti tu i ções no mun do con se guem se po si ci o nar
nes sa gama de atu a ção com os re sul ta dos que as
equi pes do Dou tor Cam pos da Paz con se guem.

A re per cus são do tra ba lho re a li za do pelo Sa rah
já atin giu a Eu ro pa e os Esta dos Uni dos. Como no ti ci-
ou o Cor re io Bra zi li en se da úl ti ma ter ça-fe i ra, a Di -
na mar ca de se ja im por tar a tec no lo gia Sa rah de tra ta-
men to de apa re lho lo co mo tor. A Dra. Lú cia Bra ga, di -
re to ra exe cu ti va da Rede Sa rah, é re co nhe ci da mun -
di al men te como uma au to ri da de mé di ca.

O mo de lo de ope ra ção dos hos pi ta is Sa rah no
Bra sil pode e deve ser co pi a do por ou tras ins ti tu i ções
pú bli cas e pri va das. Abrin do hos pi ta is em pon tos es tra-
té gi cos do ter ri tó rio, a rede dá aten di men to re gi o na li za-
do, ma xi mi zan do seu po ten ci al de aten di men to, e evi -
tan do o gi gan tis mo de nú me ro ex ces si vo de uni da des.

Mais uma vez, Sr. Pre si den te, se en trar mos na
pá gi na da Rede Sa rah, po de re mos ver a com ple xi da-
de e abran gên cia das do en ças tra ta das por seus pro -
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fis si o na is e dos re cur sos ma te ri a is e hu ma nos ne ces-
sá ri os para fazê-lo com su ces so e com pe tên cia. Pa ra-
li sia ce re bral, aci den te vas cu lar ce re bral, es pi nha bí fi-
da, do en ças me ta bó li cas que afe tam o cé re bro, di ag-
nós ti co clí ni co-la bo ra to ri al das do en ças ge né ti cas,
atro fia mus cu lar es pi nhal, tra u ma tis mo crâ nio-en ce-
fá li co, le são me du lar, pa ra li sia fa ci al pe ri fé ri ca, pa ra li-
sia bra qui al obs té tri ca, dis tro fia mus cu lar pro gres si va,
ar tro gri po se, pé tor to con gê ni to com põem a lis ta das
do en ças que o Sa rah tra ta. No mes com pli ca dos e di fí-
ce is para sig ni fi car ma les bem re a is para mu i tos dos
nos sos ir mãos e ir mãs bra si le i ros. Por trás de ex pres-
sões cla ras ape nas para os afe i tos à Me di ci na, es tão
pro ble mas an gus ti an tes de sa ú de, fre qüen te men te
in ca pa ci tan tes para a vida nor mal, e que os pro fis si o-
na is da Rede Sa rah se pro põem cu rar, ou re a bi li tar
para uma vida sa u dá vel os que de las pa de cem.

Mu i tos de nós já ti ve mos pes so as pró xi mas aci -
den ta das com tra u ma tis mos gra ves, que pas sa ram
pela gra ti fi can te ex pe riên cia de ser aten di das pe las
equi pes de um hos pi tal da Rede Sa rah. Sa be mos o
que isso pode sig ni fi car de di fe ren ça en tre a re cu pe-
ra ção e a não-re cu pe ra ção.

Sr. Pre si den te, re i te ran do a so li ci ta ção fe i ta pelo 
Se na dor Pe dro Si mon, des ta mes ma tri bu na, peço à
Mesa o en ca mi nha men to de voto de lou vor à Rede
Sa rah de Hos pi ta is, na pes soa do Dou tor Cam pos da
Paz e de sua equi pe em todo o Bra sil, pelo ser vi ço pú -
bli co que pres ta à po pu la ção bra si le i ra.

E cla mo, em se gui da, para que não se jam fe i tos
cor tes de ver bas para a Rede, sob pena de pre ju di car-
mos um dos pou cos ser vi ços pú bli cos de aten di men to à 
sa ú de que fun ci o nam a con ten to no Bra sil. Ao con trá rio,
que se bus que es pe lhar no mo de lo de ges tão da Rede
Sa rah para o ge ren ci a men to de ou tros ser vi ços im por-
tan tes para a po pu la ção bra si le i ra em ge ral.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o re tor no do pa ga men to do sa lá rio-ma ter-
ni da de na pró pria em pre sa é uma con quis ta para as
mães tra ba lha do ras e uma ques tão de jus ti ça so ci al. O
be ne fí cio an te ri or men te era pago no lo cal de tra ba lho.
Mas, em 1999, o com ba te às fra u des le vou o go ver no a 
con cen trar a so li ci ta ção e o pa ga men to nas agên ci as
do INSS, pois ha via di fi cul da de de fis ca li zar a com pen-
sa ção da con tri bu i ção pa tro nal à Pre vi dên cia.

A ini ci a ti va da Pre si dên cia da Re pú bli ca de pro -
por ao Con gres so o re tor no da an ti ga prá ti ca re pre-
sen ta o re co nhe ci men to à efi cá cia dos me ca nis mos

ado ta dos no go ver no Fer nan do Hen ri que. Ga nha mos
em se gu ran ça ao dis por do Ca das tro Na ci o nal de
Infor ma ções So ci a is e da Guia de re co lhi men to do
FGTS e Infor ma ções à Pre vi dên cia, a GFIP.

É a con fi an ça nos atu a is sis te mas de con tro le
que leva o Mi nis té rio da Pre vi dên cia a pro por a mu -
dan ça. Tan to que o pro je to tra mi tou sem emen das,
ten do o re la tó rio da Se na do ra Fá ti ma Cle i de ob ti do
apro va ção na Co mis são de Assun tos So ci a is.

Com a apro va ção do Pro je to nº 41, de 2003, da
Câ ma ra, que al te ra a Lei 8213, de ju lho de 1991, so li ci-
tar e re ce ber o be ne fí cio vol ta a ser mais fá cil para a
ges tan te e para as mães tra ba lha do ras. E bem mais rá -
pi do, já que a em pre sa tem vín cu los com sua fun ci o ná-
ria, dis põe de toda a do cu men ta ção e é ca pa ci ta da a
con fe rir o pe di do. O pa ga men to à mãe ado tan te, cujo
be ne fí cio pre ci sa de um con tro le cu i da do so, con ti nu a rá
sen do fe i to nas agên ci as do INSS, da mes ma for ma
que o sa lá rio ma ter ni da de da em pre ga da do més ti ca.

Não há dú vi das: se rão ma i o res o con for to e a
se gu ran ça para a be ne fi ciá ria que so fre uma ce sa ri a-
na. Da mes ma for ma, quem ama men ta não per de rá
tem po se des lo can do com o bebê até uma agên cia do 
INSS, com me nor ris cos para a sa ú de de mãe e fi lho,
sem con tar o trans tor no no caso de uma gre ve de fun -
ci o ná ri os, como está ocor ren do, com pre ju í zo para
ges tan tes e mães.

É bom es cla re cer que a em pre sa vai com pen sar
o pa ga men to do que de ve rá con tri bu ir para a Pre vi-
dên cia So ci al. Por isso não há cus tos adi ci o na is nem
pre ju í zos para as mães, pois a Cons ti tu i ção im pe de a
re du ção sa la ri al da se gu ra da por mo ti vo de ges ta ção.

No úl ti mo mês de abril, o INSS pa gou sa lá rio ma -
ter ni da de a 71 mil e 800 mu lhe res. Uma vez que a ma i or
par te des se pú bli co de i xa rá de ir às agên ci as, a aná li se
de me nor nú me ro de re que ri men tos de ve rá re sul tar em
me lho ria no aten di men to aos de ma is be ne fi ciá ri os.

O go ver no apon ta nes sa li nha, ao ace nar com a
pos si bi li da de de re du ção de cus tos. Enca ra mos essa
ar gu men ta ção como um com pro mis so do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia com a mo der ni za ção das ins ta la ções
e com ado ção de pro ces sos mo der nos de ges tão.
Dis po mos de tec no lo gia e de ex ce len tes ex pe riên ci as
de agên ci as-mo de lo, onde se agen da o aten di men to
por te le fo ne ou pela Inter net. O aten di men to hu ma ni-
za do nas agên ci as do INSS é um di re i to do se gu ra do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Sr.ªs 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 (Ro meu Tuma) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 57 mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ JORGE, NA SESSÃO NÃO 
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 16-6-2003,
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO, PUBLICA-SE NA PRESENTE
EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Jor ge, por vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Com re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de abor -
dar os sis te mas de sa ne a men to do Bra sil e, par ti cu-
lar men te, o sis te ma de abas te ci men to de água da re -
gião me tro po li ta na do Re ci fe.

Essa re gião ocu pa uma área de 2,7 mil km2 e
con ta com 3,3 mi lhões ha bi tan tes, de acor do com o
cen so de 2000. Atu al men te, está dis tri bu í da em 14
Mu ni cí pi os, que são Re ci fe, Olin da, Jo bo a tão, Cabo,
Ca ma ra gi be, São Lou ren ço, Pa u lis ta, Abreu e Lima,
Iga ras su, Ita pis su ma, Ita ma ra cá, Mo re no, Ara ço i a ba
e Ipo ju ca.

Atu al men te, 90% da sua po pu la ção con ta com
abas te ci men to d’água in ter mi ten te e 30% com es go-
ta men to sa ni tá rio. O IDH da re gião va ria de 0,693 a
0,799. Se con si de rar mos que a taxa mé dia de con su-
mo é de 200 l/ha bi tan te/dia, a de man da atu al por
água da Re gião Me tro po li ta na do Re ci fe é es ti ma da
em 15m3/s.

A ofer ta de água atu al men te to ta li za cer ca de
9,4m3/s e os prin ci pa is sis te mas pro du to res são os
se guin tes: Ta pa cu rá/Duas Unas, 3,70m3/s; Bo ta fo go,
1,50m3/s; Gur jaú, 0,98m3/s; Su a pe, 0,52m3/s; Mon-
jo pe, 0,80m3/s; Po ços pro fun dos, per fu ra dos em toda
a re gião me tro po li ta na, em tor no de 1,60m3/s; ou tros
sis te mas, 0,30m3/s.

So man do to dos es ses sis te mas, ain da há um
dé fi cit de 5,6 m3/s, acar re tan do ra ci o na men to, que
res trin ge a ofer ta em um dia com água e dois sem
água. O abas te ci men to é in ter mi ten te des de 1988. 

Em sín te se, a re gião me tro po li ta na do Re ci fe
apre sen ta uma de man da em tor no de 15 m3/s e uma
ofer ta má xi ma de 9,4 m3/s. Digo “má xi ma”, por que,
na re a li da de, em de ter mi na dos mo men tos, a ofer ta
só se cum pre quan do exis te água no re ser va tó rio.
Mu i tas ve zes, te mos a ca pa ci da de de pro du ção do
sis te ma, mas não há água no re ser va tó rio. Então, te -
mos dois ti pos de dé fi cit na re gião me tro po li ta na. Um
tipo de dé fi cit, que é per ma nen te, é o fato de não ter -
mos a ca pa ci da de de pro du ção igual à de man da. Te -
mos, no caso, um dé fi cit de 5 me tros cú bi cos por se -

gun do. Há um ou tro tipo de dé fi cit que pode au men tar
mu i to, quan do es sas bar ra gens fi cam sem água ou
se mi va zi as, como acon te ceu em anos an te ri o res.

Esse de se qui lí brio en tre a ofer ta e a de man da
pode ser atri bu í do ao cres ci men to po pu la ci o nal, à
dis tri bu i ção es pa ci al não uni for me dos ma nan ci a is da 
re gião e à não am pli a ção da ofer ta com pa tí vel com a
de man da, de vi do à ca rên cia de re cur sos fi nan ce i ros.
Oca si o nal men te, a si tu a ção ain da é agra va da por lon -
go pe río do de es ti a gem, como o ano de 1999, quan do
en fren ta mos uma das ma i o res cri ses, oca sião em
que che ga mos a ter dez dias sem água e um dia com
água – hou ve pra ti ca men te a ine xis tên cia de água
para ofe re cer à po pu la ção. Nes se pe río do, as Bar ra-
gens de Ta pa cu rá e de Bo ta fo go che ga ram a apre-
sen tar me nos de 10% de sua ca pa ci da de de acu mu-
la ção. Essas são as duas ma i o res bar ra gens.

A ma i o ria das bar ra gens des se sis te ma é lo ca li-
za da na re gião nor te do Re ci fe, que é exa ta men te a
re gião onde se cho ve me nos. Por tan to, cho ven do me -
nos, há uma pos si bi li da de ma i or de que as bar ra gens
fi quem va zi as.

Du ran te o pe río do de 1999 a 2002, o Go ver no
do Esta do exe cu tou uma sé rie de obras de re for ço ao
Sis te ma de Pro du ção Me tro po li ta no, ob je ti van do am -
pli ar e ga ran tir a ofer ta d’água com a cons tru ção de
nova cap ta ção de adu to ras no rio Ara ta ca, rio Pu ju ca
e a im plan ta ção de uma ba te ria de po ços na zona
nor te da re gião me tro po li ta na, a con clu são do sis te-
ma Vár zea do Uma, bem como a cons tru ção da Bar -
ra gem do rio Pi ra pa ma, com ca pa ci da de para acu mu-
lar 61 mi lhões de m3. O in cre men to da ofer ta, com to -
das es sas obras me nos a de Pi ra pa ma, foi de 0,9m3.
Por tan to, um in cre men to ra zoá vel. Re pre sen ta mais
ou me nos 10% do sis te ma atu al, mas, de qual quer
ma ne i ra ain da in su fi ci en te para ga ran tir o abas te ci-
men to. Fo ram in ves ti dos cer ca de 40 mi lhões nes se
re for ço de abas te ci men to.

Ago ra, o pon to prin ci pal que eu gos ta ria de le -
van tar nes te mo men to é a ques tão do pro je to Pi ra pa-
ma. Como vi mos, te mos um dé fi cit de cer ca de 5 m3
por se gun do de água na re gião me tro po li ta na. Exis te
um sis te ma pro je ta do cha ma do sis te ma Pi ra pa ma,
cuja bar ra gem foi re a li za da ago ra no Go ver no Jar bas
Vas con ce los, com re cur sos fe de ra is e es ta du a is.
Essa bar ra gem en con tra-se pron ta, é bas tan te gran -
de, a ma i or da re gião me tro po li ta na, com ca pa ci da de
de acu mu lar 61 mi lhões de m3 de água. Na ver da de,
a bar ra gem está pron ta, che ia, mas não exis te ain da o 
sis te ma para le var essa água à po pu la ção.

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, se for dado pri o ri da de à im plan ta ção des se
sis te ma Pi ra pa ma, te re mos con di ções de aten der
pra ti ca men te a toda a re gião me tro po li ta na, vis to que, 
com o acrés ci mo de 5m³/s des sa bar ra gem aos 9m³/s 
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atu a is, atin gi re mos pró xi mo dos 15 m3/s ne ces sá ri os
para su prir a sua ca rên cia.

Além da bar ra gem que já está cons tru í da, está
pre vis ta a exe cu ção de uma es ta ção ele va tó ria de
água bru ta que le va rá a água da bar ra gem para a es -
ta ção de tra ta men to e que tem 3,4 Km de adu ção –
uma gran de es ta ção de tra ta men to de água – e mais
19,3 Km de adu to ra de água tra ta da, que sa i rá da es -
ta ção de tra ta men to de água até a ca na li za ção que le -
va rá a água aos mo ra do res.

Te re mos, além dis so, su ba du to ras, qua tro re-
ser va tó ri os, e obras de com ple men ta ção que se rão
fe i tas no Anel de dis tri bu i ção de Mu ri be ca e Gran de
Anéis do Re ci fe. Com esse sis te ma, se cons tru ir mos
es sas duas adu to ras (uma da bar ra gem até a es ta ção
de tra ta men to; ou tra da es ta ção de tra ta men to até es -
ses gran des anéis), en tão es ses 5m3/s se rão agre ga-
dos ime di a ta men te ao sis te ma de aten di men to à re -
gião me tro po li ta na do Re ci fe.

O in ves ti men to pre vis to para a cons tru ção de
todo esse sis te ma é de R$240 mi lhões – um sis te ma
caro, mas de gran de ca pa ci da de – cujo pro je to já se
en con tra na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral in clu í do no
pro gra ma pró-sa ne a men to. E o pe di do ini ci al foi de
R$44,5mi lhões, por que o pe di do de re cur so tem que
ser fe i to den tro do li mi te da ca pa ci da de de en di vi da-
men to do Esta do de Per nam bu co, atu al men te em tor -
no de R$50 mi lhões. Por con ta dis so, o Go ver no do
Esta do deu pri o ri da de a esse pro je to e o en vi ou à Ca i-
xa Eco nô mi ca Fe de ral, des de o fi nal do Go ver no an -
te ri or, mas, in fe liz men te, até ago ra não foi apro va do.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mar co Ma ci el.
O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – No bre Se na-

dor José Jor ge, cum pri men to V. Exª pelo dis cur so que 
faz na tar de de hoje, tra tan do tema de ex tre ma re le-
vân cia: a água, que tal vez sig ni fi que, num exer cí cio
de fu tu ro lo gia, um dos as sun tos mais agu dos para o
sé cu lo XXI. A água não é uma ques tão es pe ci fi ca-
men te nor des ti na ou bra si le i ra, mas mun di al. O Bra sil
pos sui gran des ma nan ci a is de água doce – di zem
que re pre sen tam 12% da re ser va de água doce do
mun do –, mas é bom lem brar que são mu i to de si gual-
men te dis tri bu í das as re ser vas. Há uma gran de con -
cen tra ção na re gião ama zô ni ca – não é à toa que te -
mos o rio mais vo lu mo so do mun do -, en tre tan to, ou -
tras re giões so frem re cor ren te men te da es cas sez
des se lí qui do fun da men tal à vida. É o que se pas sa no 
Nor des te, in clu si ve em Esta dos como o de Per nam-
bu co, ci ta do por V. Exª, que tem mais de 70% do seu
ter ri tó rio si tu a do no semi-ári do. V. Exª abor da a ques -
tão da me lho ria do abas te ci men to d’água na re gião
me tro po li ta na do Re ci fe, que afe ta qua se 3,5 mi lhões
de ha bi tan tes. Na ad mi nis tra ção pas sa da, ao tem po
em que go ver na va o País o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so, foi dado ao Go ver no Jar bas Vas -

con ce los apo io mu i to sig ni fi ca ti vo, para que S. Exª
exe cu tas se esse am bi ci o so pro gra ma – que está
cum prin do – de me lho ria do abas te ci men to de água
no Esta do e, de modo par ti cu lar, na re gião me tro po li-
ta na, área de ma i or den si da de de mo grá fi ca do nos so
Esta do. Por meio da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral foi fe i ta
uma ope ra ção de cré di to com a Com pe sa, em pre sa
pú bli ca que ex plo ra o abas te ci men to de água do
Esta do, em con vê nio com mu i tos Mu ni cí pi os, no va lor
de apro xi ma da men te R$138 mi lhões. No en tan to,
lem bro a V. Exª que es ses re cur sos, além de ou tros
re pas sa dos da do ta ção or ça men tá ria, são in su fi ci en-
tes para que se con clua o sis te ma de Pi ra pa ma, que
dará um alí vio mu i to sig ni fi ca ti vo de ofer ta de água à
re gião me tro po li ta na e, par ti cu lar men te, ao Re ci fe.
Por tan to, Se na dor José Jor ge, jun to a mi nha voz à de
V. Exª, no sen ti do de so li ci tar ao Go ver no Fe de ral e,
de modo es pe ci al, ao Mi nis tro da Fa zen da e à di re ção
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, para que fa çam tra mi tar
com pri o ri da de esse ple i to le gí ti mo e jus to do Go ver-
na dor Jar bas Vas con ce los que V. Exª en cam pa. Isso
nos aju da rá mu i to a me lho rar tam bém a qua li da de de
vida da que les que vi vem na re gião me tro po li ta na,
que, em sua gran de ma i o ria, é cons ti tu í da de uma po -
pu la ção de ba i xa ren da. Espe ro que o ape lo de V. Exª
seja de vi da men te ou vi do e que esse pro ces so que se
en con tra na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral seja ra pi da-
men te des pa cha do. Mu i to obri ga do a V. Exª!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mu i to obri ga-
do, Se na dor Mar co Ma ci el!

Re al men te a água é uma ques tão vi tal no Nor -
des te, mas, par ti cu lar men te, no caso es pe cí fi co do
Sis te ma Pi ra pa ma, já te mos a água acu mu la da – o
que é mais gra ve – já te mos a bar ra gem cons tru í da.
Fal ta ape nas a cons tru ção do sis te ma para que essa
água pos sa che gar à po pu la ção.

Então, além des se pro je to na Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral de R$44,5 mi lhões de re a is, te mos tam bém,
no AGU/2003, um va lor de R$28 mi lhões para se rem
uti li za dos na im plan ta ção des se sis te ma Pi ra pa ma.

O que ve ri fi ca mos? Na re a li da de, so man do
esse va lor da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral com o va lor
que está no AGU/2003, já po de ría mos tra ba lhar pra ti-
ca men te du ran te um ano na im plan ta ção do sis te ma.
Ou tra in for ma ção im por tan te é que o tem po es ti ma do
para cons tru ir esse sis te ma de adu ção mais a es ta-
ção de tra ta men to é de 36 me ses; por tan to, três anos.
Então, des de o mo men to em que o re cur so for li be ra-
do até o mo men to em que a água vai che gar à casa
das pes so as que es tão ne ces si tan do, va mos pre ci sar
de um tem po de três anos. Por tan to, há que se ten tar
re a li zar isso o mais ra pi da men te pos sí vel.
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Pelo fato de es tar aqui fa lan do es pe ci fi ca men te
so bre a re gião me tro po li ta na de Re ci fe, isso não me
tira a pre o cu pa ção so bre as ques tões ge ra is do sa ne-
a men to e do abas te ci men to da água no Bra sil.

Infe liz men te, até ago ra, o novo Go ver no não de -
fi niu como vai im plan tar a nova po lí ti ca de sa ne a men-
to bá si co para o Bra sil. Atu al men te, a Se cre ta ria Na ci-
o nal de Sa ne a men to, que é li ga da ao Mi nis té rio das
Ci da des, e uma di re to ria na Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
tra ba lham es pe ci fi ca men te em sa ne a men to.

Então, é pre ci so que es ses dois or ga nis mos go -
ver na men ta is, a Se cre ta ria de Sa ne a men to e a Di re-
to ria da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral na área de sa ne a-
men to, en ten dam-se e di vul guem a po lí ti ca na ci o nal
de sa ne a men to, para que es ses pro je tos co me cem a
ser apro va dos. Já es ta mos atin gin do a me ta de do
ano, já são seis me ses de Go ver no, e, na re a li da de, a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ain da não apro vou o pro je-
to do Sis te ma Pi ra pa ma, de Per nam bu co, nem cen te-
nas de ou tros pro je tos. Cer ta men te deve ha ver pro je-
tos do Pi a uí (está aqui o Se na dor Mão San ta), do Rio
de Ja ne i ro e de todo o País, que, na re a li da de, não
são apro va dos, por que não há uma po lí ti ca de fi ni da
de como a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e o Mi nis té rio
das Ci da des vão en fren tar essa ques tão do sa ne a-
men to bá si co.

Essa é uma ques tão com ple xa. Aqui no Con-
gres so ques tões cons ti tu ci o na is que en vol vem sa ne-
a men to bá si co não fo ram ain da re sol vi das. Mas, na
ver da de, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral dis põe de re cur-
sos para sa ne a men to. Li uma en tre vis ta, no fi nal de
se ma na, em que o Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca
Fe de ral di zia que ha via R$2 bi lhões de re a is para in -
ves tir em sa ne a men to, mas que não es ta va po den do
fazê-lo, por que os mu ni cí pi os não ti nham ca pa ci da de
de en di vi da men to. Ora, os mu ni cí pi os, na re a li da de,
não têm ca pa ci da de de en di vi da men to, mas al guns
Esta dos têm, como é o caso de Per nam bu co. As pró -
pri as em pre sas de sa ne a men to têm ca pa ci da de de
en di vi da men to.

Então, se es ses in ves ti men tos não pu de ram ser
fe i tos pelo mu ni cí pio – na re a li da de, são fe i tos ape nas
para sis te mas me no res –, que se jam fe i tos pe los Esta -
dos que dis põem de ca pa ci da de de en di vi da men to.
Enten do que o caso de Per nam bu co, do Sis te ma Pi ra-
pa ma, é clás si co, para exem pli fi car o que ocor re e o
que de ve ria ocor rer. Ou seja, o Go ver no deve de fi nir
que po lí ti ca de sa ne a men to vai ado tar a fim de que a
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ini cie a apro va ção dos pro je-

tos e, des sa for ma, as obras pos sam ser re a li za das.
Obra pa ra da sig ni fi ca de sem pre go, fal ta de água nas
re si dên ci as e fal ta de in ves ti men to no País.

É o ape lo que faço ao Mi nis tro das Ci da des, Sr.
Olí vio Du tra, ao Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca Fe -
de ral e ao pró prio Go ver no, por in ter mé dio dos lí de res
aqui pre sen tes, para que apro vem o pro je to do Sis te-
ma Pi ra pa ma o mais rá pi do pos sí vel a fim de que com 
ele pos sam ser apro va dos os pro je tos de ou tros Esta -
dos bra si le i ros.

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

DISCURSO ENCAMINHADO À
PUBLICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 203 DO 
REGIMENTO INTERNO, PELA SRª
SENADORA LÚCIA VÂNIA, NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 09-7-2003,
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SIDO
OMITIDO O SEGUNDO ASSUNTO.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na
para, no va men te, des ta car ma té ri as que tra tam da
ocu pa ção de ter ras, pelo MST, des ta vez nos Esta do
de Per nam bu co e Pa ra ná.

As ma té ri as, de ex tre ma atu a li da de, pelo que
en ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor -
tu na, e que fo ram pu bli ca das nos jor na is Fo lha de
S.Pa u lo e O Glo bo, res sal tam mais uma vez a ne ces-
si da de de uma pro vi dên cia por par te do go ver no Lula
para evi tar a si tu a ção de ten são per ma nen te que per-
me ia a ques tão agrá ria no Bra sil.

Os tex tos, que pas so a ler, para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

1 – Po lí cia re ti ra sem-ter ra de en ge nho em PE
– Fo lha de S.Pa u lo – A6 – 04.07.03”;

2 – MST acu sa di ri gen te da UDR se ser man -
dan te – O Glo bo Ca der no 1 – 5A –05.07.03”. 

De se jo, tam bém, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, abor dar um se gun do as sun to.

Há cer ca de 15 dias, os mo ra do res de Bra sí lia
que tran si ta vam pela Espla na da dos Mi nis té ri os se
de pa ra ram com um ce ná rio inu si ta do: uma ex ten sa
mesa de 700 me tros de com pri men to, onde foi ser vi-
do um al mo ço para três mil pes so as. Não se tra ta va
de uma co me mo ra ção, como se po de ria su por. O al -
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mo ço foi a for ma pa cí fi ca que os ser vi do res da
Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe cuá ria –
Embra pa en con tra ram para pro tes tar con tra os ba i-
xos sa lá ri os e con tra a es cas sez de re cur sos para as
pes qui sas da ins ti tu i ção.

A in dig na ção de di ri gen tes e ser vi do res da que la
en ti da de, Sr. Pre si den te, é am pla men te jus ti fi ca da. A
Embra pa, des de sua cri a ção, em 1973, vem pre sen-
te an do o povo bra si le i ro, ano após ano, com ino va-
ções tec no ló gi cas de am plo em pre go na agro in dús-
tria. Ao lon go do tem po, con so li dou-se in ter na ci o nal-
men te como uma das ma i o res ins ti tu i ções de pes qui-
sa agro pe cuá ria e pro por ci o nou aos bra si le i ros ga-
nhos de pro du ti vi da de al ta men te sig ni fi ca ti vos, que
re dun da ram na ofer ta de ali men tos a pre ços con si de-
ra vel men te mais ba i xos.

Pre sen te em qua se to dos os Esta dos da Fe de-
ra ção, a Embra pa tem hoje, en tre os seus 8.530 em -
pre ga dos, 2.045 pes qui sa do res al ta men te qua li fi ca-
dos: 47% de les com mes tra do e 49% – ou seja, pra ti-
ca men te a me ta de – com dou to ra do em áre as li ga das
à agro in dús tria.

Na co or de na ção do Sis te ma Na ci o nal de Pes -
qui sa Agro pe cuá ria, do qual par ti ci pam ins ti tu i ções
pú bli cas fe de ra is e es ta du a is, uni ver si da des, fun da-
ções e em pre sas pri va das, a Embra pa tem con tri bu í-
do, nes sas três dé ca das, para mu dar a agri cul tu ra
bra si le i ra. No que res pe i ta aos in ter câm bi os e par ce ri-
as, sua atu a ção se es ten de ao pla no in ter na ci o nal,
com 275 acor dos de co o pe ra ção com ins ti tu i ções de
56 pa í ses.

Um de seus ma i o res fe i tos foi a in cor po ra ção
dos cer ra dos ao sis te ma pro du ti vo. Essa ex ten sa
área, que era con si de ra da im pres tá vel para a agri cul-
tu ra, é res pon sá vel hoje por nada me nos que 40% da
pro du ção na ci o nal de grãos. Hoje, so mos o se gun do
ma i or pro du tor mun di al de soja, su pe ran do, em pro -
du ti vi da de, os Esta dos Uni dos. No en tan to, Srªs e Srs. 
Se na do res, esse cul ti vo, tí pi co de re giões tem pe ra-
das, era con si de ra do im pos sí vel no Cen tro-Oes te
bra si le i ro, até que a Embra pa, adap tan do a soja ao
nos so cli ma, pro vas se o con trá rio.

Os exem plos de su ces so da Embra pa são inú -
me ros: a pro du ção das car nes bo vi na e su í na se mul -
ti pli cou por três, e a de fran go, que tem no Ori en te Mé -
dio um gran de mer ca do im por ta dor, au men tou dez
ve zes. O au men to de pro du ti vi da de tem nas hor ta li-
ças um exem plo in ques ti o ná vel: en tre 1980 e 1999, a
área plan ta da cres ceu ape nas de 700 mil para 850 mil 

hec ta res; no en tan to, a pro du ção sal tou de 9 mi lhões
de to ne la das para 14 mi lhões de to ne la das, ao fi nal
do pe río do.

Aliás, vale re gis trar o em pe nho e o su ces so da
Embra pa no de sen vol vi men to da agri cul tu ra or gâ ni-
ca. Du ran te a Fe i ra de Ne gó ci os e Tec no lo gi as Ru ra is
do Cen tro-Oes te, re a li za da re cen te men te em Go iâ-
nia, a Embra pa mos trou os re sul ta dos des se tra ba lho,
que pre vê a trans for ma ção do sis te ma agrí co la tra di-
ci o nal, ba se a do no uso in ten si vo de in su mos, em um
sis te ma vol ta do para a re cu pe ra ção do solo e para a
adu ba ção e o con tro le de pra gas e do en ças sem uti li-
za ção de pro du tos quí mi cos.

Tra ba lho se me lhan te foi re a li za do com a cul tu ra
do al go dão, por ser o al go do e i ro uma das plan tas
mais ata ca das por in se tos e áca ros. Bas ta di zer que
esse cul ti vo, ocu pan do ape nas 2% da área mun di al
de plan tio, con si de ra das to das as cul tu ras, con so me
25% de todo o in se ti ci da uti li za do pe los la vra do res.
Para re ver ter essa si tu a ção, a Embra pa de sen vol veu
tec no lo gi as como o uso de cul ti va res pre co ces, o
plan tio uni for me, o uso de in se ti ci das fi si o ló gi cos ou
bi o ló gi cos, a mo di fi ca ção ge né ti ca, a pul ve ri za ção em 
bor da du ra e o con tro le bi o ló gi co, en tre ou tras. Com
isso, os co to ni cul to res di mi nu í ram sen si vel men te o
uso de in se ti ci das, re du zin do a agres são am bi en tal e
o cus to da la vou ra em até 50%. De que bra, a Embra -
pa tam bém con se guiu a fa ça nha de pro du zir o al go-
dão ori gi nal men te azul. 

O su ces so ob ti do no cul ti vo do gi ras sol é mo ti vo
de or gu lho para a Embra pa e para os bra si le i ros. As
pes qui sas ini ci a is, em tor no des se pro du to, vi sa vam à 
sua uti li za ção como óleo com bus tí vel, ou seja, para
fins ener gé ti cos. Ao re to mar as pes qui sas, em 1989,
os es tu dos se vol ta ram para a pro du ção de óleo co -
mes tí vel, con si de ran do-se sua ex ce len te qua li da de e
a de man da mun di al por óle os ve ge ta is. Para isso, a
Embra pa bus cou par ce ri as com as uni ver si da des, as
em pre sas es ta du a is de pes qui sa e os pro du to res de
grãos, num pri me i ro mo men to, e com as in dús tri as de
óleo, numa eta pa pos te ri or.

Hoje, o óleo de gi ras sol, cada vez mais uti li za do
na co zi nha do bra si le i ro, é fa cil men te en con tra do nas
pra te le i ras dos su per mer ca dos, e a pro cu ra se ex pli-
ca por ser uma plan ta de gran de va lor nu tri ci o nal. O
pes qui sa dor José Lo pes Ri be i ro, da Embra pa, ex pli-
ca: “Com a di fu são do co nhe ci men to das qua li da des
do óleo de gi ras sol na pre ven ção das en fer mi da des
car di o vas cu la res, de vi do ao seu ele va do teor de áci -
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dos gra xos po li in sa tu ra dos (50 a 70%) a de man da por 
esse tipo de óleo co mes tí vel está cres cen do acen tu a-
da men te em to das as re giões do Bra sil.” Vale lem brar,
Sr. Pre si den te, que o gi ras sol sem pre foi con si de ra do
uma cul tu ra de cli ma tem pe ra do, até que a Embra pa o 
adap tas se às re giões cli má ti cas mais quen tes do Bra -
sil. O mes mo êxi to já ocor re ra, e de for ma se me lhan-
te, com o tri go, que hoje tem al tos ín di ces de pro du ti-
vi da de na re gião Cen tro-Oes te.

Mas a Embra pa, meus ca ros Co le gas, não se
re su me a fa zer pes qui sas para as gran des em pre-
sas de agro in dús tria ou para o plan tio em lar ga es -
ca la. É de se res sal tar o tra ba lho des sa em pre sa
vol ta do para o pe que no pro du tor e para a agri cul tu-
ra fa mi li ar. Essa ati vi da de, por si nal, abran ge a
imen sa ma i o ria dos pro du to res ru ra is bra si le i ros –
são mais de 4 mi lhões de pro du to res, que de têm
20% das ter ras e pro du zem 30% da sa fra na ci o nal.
Qu an do se tra ta de pro du tos bá si cos, como o ar roz
e o fe i jão, mi lho e hor ta li ças, além de pe que nos ani -
ma is, sua par ti ci pa ção, não raro, ul tra pas sa 50% da 
pro du ção na ci o nal.

Para es ses pe que nos pro du to res, a Embra pa,
ca ri nho sa men te, de sen vol veu tec no lo gi as de pe que-
no cus to, além de pro je tos de mo der ni za ção ge ren ci-
al e de ver ti ca li za ção da pro du ção, para agre ga ção
de va lor, en tre ou tros fa to res.

Ao vol tar-se para os pe que nos pro du to res e
para o de sen vol vi men to de cul tu ras or gâ ni cas, a
Embra pa mos tra uma rara sen si bi li da de so ci al. No
meu Esta do de Go iás, Srªs e Srs. Se na do res, sou tes -
te mu nha des se ad mi rá vel tra ba lho. Pre sen ci ei, por
exem plo, a par ti ci pa ção da Embra pa nas ati vi da des
do Co mi tê de Enti da des no Com ba te à Fome e pela
Vida (COEP), ins ti tu í do em 1993. 

Entre mu i tas ou tras ati vi da des de am plo al can ce
so ci al de sen vol vi das pela Embra pa, des ta co o Pro je to
La vou ra Co mu ni tá ria, im ple men ta do em 1994, e cujo
slo gan diz tudo: “Se men tes de So li da ri e da de: plan te
esta idéia.” Em tem pos do “Fome Zero”, é mis ter des ta-
car pro je tos como esse, de sen vol vi dos em par ce ria
com a Se cre ta ria de Agri cul tu ra, para pro du zir ali men-
tos em be ne fí cio de co mu ni da des ca ren tes, numa de -
mons tra ção de como os se to res de pes qui sa po dem
con tri bu ir para a er ra di ca ção da mi sé ria.

O Esta do de Go iás é em ble má ti co de como a
ação da Embra pa trans for mou uma re gião me nos pre-
za da num ver da de i ro ce le i ro agrí co la. Um dos pes qui-
sa do res da Embra pa, Pe dro Arra es Pe re i ra, des ta cou
a vo ca ção agrí co la do Esta do num ar ti go pu bli ca do
há dois anos, no qual pon ti fi ca va: “No que se re fe re a

Go iás, o Esta do se in se re no eixo Ara gua ia-To can-
tins, cuja ex pres si va pos si bi li da de de cres ci men to
apóia-se na pro du ção pri má ria. Com ati vi da des eco -
nô mi cas for te men te li ga das aos re cur sos na tu ra is,
tor na-se im pres cin dí vel pro mo ver a or ga ni za ção das
ca de i as pro du ti vas, com agre ga ção de va lor aos pro -
du tos pri má ri os. Nes se con tex to, a Embra pa bus ca
ge rar e dis po ni bi li zar fer ra men tas tec no ló gi cas para
que o Esta do con cre ti ze seu po ten ci al no seg men to
do agro ne gó cio.”

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa em -
pre sa, que é um or gu lho do nos so povo e que tem
con tri bu í do de for ma sig ni fi ca ti va para a que da real
dos pre ços dos pro du tos agrí co las, en con tra-se hoje
ame a ça da por ab so lu ta fal ta de re cur sos para dar
con ti nu i da de às suas pes qui sas. Nes te ano, em que
com ple tou 30 anos de exis tên cia, a Embra pa re ce beu
sim ples men te 3% das ver bas pre vis tas para in ves ti-
men to e cus te io das pes qui sas, o que ex pli ca o pro -
tes to re a li za do na Espla na da dos Mi nis té ri os, ao qual
alu di no iní cio des te pro nun ci a men to.

A si tu a ção é ex tre ma men te gra ve. Algu mas das
uni da des da Embra pa não têm re cur sos se quer para
pa gar as con tas de luz e de te le fo ne. É na tu ral que,
em de ter mi na das cir cuns tân ci as, o se tor pú bli co con -
tin gen cie ou mes mo cor te al gu mas ver bas. No caso
da Embra pa, deve-se lem brar que os atra sos daí de -
cor ren tes po dem ser ir re ver sí ve is, por que as pes qui-
sas, co mu men te, de man dam lon go pra zo de ma tu ra-
ção e, na tu ral men te, con ti nu i da de.

Para evi tar que pro ble mas des sa na tu re za afe -
tem as sim a pes qui sa agro pe cuá ria, tão es sen ci al ao
nos so de sen vol vi men to, uma so lu ção pode ser a in -
clu são da em pre sa na le gis la ção que pro í be o con tin-
gen ci a men to dos re cur sos, a exem plo do que ocor re
com as áre as de Sa ú de, Edu ca ção, e Ciên cia e Tec-
no lo gia. De qual quer for ma, que ro re gis trar o meu
pro tes to pelo tra ta men to que a Embra pa vem re ce-
ben do do Po der Pú bli co, e a mi nha es pe ran ça de que
a equi pe eco nô mi ca se cons ci en ti ze da im por tân cia
das pes qui sas des sa ins ti tu i ção, que são vi ta is não
ape nas para o se tor agro pe cuá rio, mas para todo o
se tor pro du ti vo bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Ata da 12ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 16 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro meu Tuma e Pa pa léo Paes

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

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

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 64 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

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

O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Nº 149, de 2003 (nº 337/2003, na ori gem), de 14 
do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de Lei
de Con ver são nº 20, de 2003, que al te ra a Lei nº
9.294, de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as
res tri ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e
de fen si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220
da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro ve ni en te da Me di da Pro -
vi só ria nº 118, de 2003, san ci o na do e trans for ma do
na Lei nº 10.702, de 14 de ju lho de 2003.

A Men sa gem nº 149, de 2003, ane xa-
da ao pro ces sa do do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 20, de 2003, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria nº 118, de 2003, vai à Co mis-
são Mis ta, nos ter mos do art. 11 da Re so lu-
ção nº 2, de 2002 .

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO 
DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO EXTERIOR

Nº 139/2003, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 404,
de 2003, do Se na dor Arthur Vir gí lio.

As in for ma ções fo ram enb cam,inha-
das, em có pia, ao Re que ren te

O Re que ri men to vai ao ar qui vo.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je to de lei do Se na do 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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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281, DE 2003

Insti tui a obri ga ção do en si no do Di -
re i to Inter na ci o nal Hu ma ni tá rio nas es co-
las e aca de mi as mi li ta res do Exér ci to, da
Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os pro gra mas cur ri cu la res das es co las de

for ma ção, das es co las de aper fe i ço a men to e das es co-
las de al tos es tu dos mi li ta res das For ças Arma das se -
rão in te gra dos pelo en si no do Di re i to Inter na ci o nal Hu -
ma ni tá rio, como dis ci pli na au tô no ma e obri ga tó ria.

Art. 2º Para os efe i tos des ta lei, o en si no do Di re-
i to Inter na ci o nal Hu ma ni tá rio de ve rá le var em con si-
de ra ção, além de ou tras fon tes, os se guin tes acor dos
in ter na ci o na is:

I – 1ª Con ven ção de Ge ne bra para
Me lho ria da Sor te dos Fe ri dos e Enfer mos
dos Exér ci tos em Cam pa nha;

II – 2ª Con ven ção para a Me lho ria da
Sor te dos Fe ri dos, Enfer mos e Náu fra gos
das For ças Arma das no Mar;

III – 3ª Con ven ção Re la ti va ao Tra ta-
men to dos Pri si o ne i ros de Gu er ra;

IV – 4ª Con ven ção Re la ti va a Pro te ção
dos Ci vis em Tem po de Gu er ra; e

V – Pro to co los I e II de 1977, adi ci o na is
às Con ven ções de Ge ne bra de 1949, ado ta-
dos em 10 de ju nho de 1977 pela Con fe rên cia
Di plo má ti ca so bre a Re a fir ma ção e o De sen-
vol vi men to do Di re i to Inter na ci o nal Hu ma ni tá-
rio apli cá vel aos Con fli tos Arma dos.

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

Jus ti fi ca ção

O en si no do Di re i to Inter na ci o nal Hu ma ni tá rio nos
pro gra mas de ins tru ção mi li tar é uma obri ga ção ins ti tu í da
pe las qua tro Con ven ções de Ge ne bra e pe los seus dois
Pro to co los Com ple men ta res, da qual de pen de a efi cá cia
das obri ga ções in ter na ci o na is pac tu a das para a pro te-
ção às ví ti mas dos con fli tos ar ma dos, uma vez que o en -
si no e a cons ci en ti za ção dos de ve res le ga is é o pri me i ro
e ne ces sá rio pas so para se evi tar a per pe tra ção de cri -
mes em tem po de guer ra. Espe ci fi ca men te, esse de ver
en con tra-se pre vis to na Con ven ção de Ge ne bra I para
Me lho rar a Si tu a ção dos Fe ri dos e Do en tes das For ças
Arma das em Cam pa nha (art. 47); na Con ven ção de Ge -
ne bra II para Me lho rar a Si tu a ção dos Fe ri dos, Do en tes e 
Náu fra gos das For ças Arma das no Mar (art. 48); na Con -
ven ção de Ge ne bra III Re la ti va ao Tra ta men to dos Pri si o-
ne i ros de Gu er ra (art. 127); na Con ven ção de Ge ne bra IV 

Re la ti va à Pro te ção de Ci vis em Tem po de Gu er ra (art.
144); e no Pro to co lo I Adi ci o nal às Con ven ções de Ge ne-
bra Re la ti vo à Pro te ção das Ví ti mas dos Con fli tos Arma -
dos Inter na ci o na is (arts. 83 e 87).

No Bra sil, a gra de cur ri cu lar das es co las e das
aca de mi as mi li ta res é de fi ni da por de li be ra ção de ór-
gãos da bu ro cra cia dos res pec ti vos sis te mas de en si no
do Exér ci to, da Ma ri nha e da Ae ro náu ti ca, ins ti tu í dos,
res pec ti va men te, pela Lei nº 9.786, de 8 de fe ve re i ro de
1999; pela Lei nº 6.540, de 28 de ju nho de 1978; e pela
Lei nº 7.549, de 11 de de zem bro de 1986.

Tem-se cons ta ta do, to da via, que de i xar ao ta-
lan te des sas bu ro cra ci as a ins ti tu i ção da dis ci pli na do
Di re i to Inter na ci o nal Hu ma ni tá rio não tem ga ran ti do
seu mi nis té rio obri ga tó rio e con ti nu a do, o que afron ta
as obri ga ções pac tu a das pelo Bra sil fren te à co mu ni-
da de in ter na ci o nal e faz com que o País in cor ra em
Res pon sa bi li da de Inter na ci o nal.

Ten do o País in clu í do no rol de prin cí pi os fun da-
men ta is a pre va lên cia dos di re i tos hu ma nos e a de fe sa
da paz, en tre ou tros, como prin cí pi os re gen tes nas
suas re la ções in ter na ci o na is, nada mais apro pri a do do 
que a pro mo ção in ter na dos Di re i tos Hu ma nos e do Di -
re i to Hu ma ni tá rio na sua via mais ime di a ta: o en si no.

O Bra sil, que sem pre se no ta bi li zou no ce ná rio in -
ter na ci o nal pela de fe sa des ses prin cí pi os, não pode ol -
vi dar im ple men tá-los em âm bi to in ter no. A re cen te ex-
pe riên cia do con tro ver so tra ta men to con fe ri do pe los
Esta dos Uni dos a pri si o ne i ros afe gãos e ta li bãs man ti-
dos na base na val de Gu an tâ na mo, em ra zão da úl ti ma
Gu er ra do Afe ga nis tão, mo ti va da pe los ata ques ter ro ris-
tas àque le país em 11 de se tem bro de 2001, foi mo ti vo
de pre o cu pa ção por par te da Chan ce la ria e de di ver sos
dou tri na do res bra si le i ros do Di re i to Inter na ci o nal, re co-
nhe ci dos in ter na ci o nal men te. Um país que exer ce for te
pro ta go nis mo in ter na ci o nal de nun ci an do vi o la ções ao
Di re i to Hu ma ni tá rio não pode per mi tir que la cu nas em
seu or de na men to ju rí di co ve nham a tor ná-lo le ni en te
em re la ção às obri ga ções in ter na ci o na is e in co e ren te
em re la ção ao seu dis cur so ex ter no.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Efra im
Mo ra is.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA 
PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 6.540, DE 28 DE JUNHO DE 1978

Dis põe, so bre o Ensi no na Ma ri nha.

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

LEI Nº 7.549, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1986

Dis põe so bre o en si no no Mi nis té rio
da Ae ro náu ti ca.

....................................................................................
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LEI Nº 9.786, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1999

Dis põe so bre o Ensi no no Exér ci to
Bra si le i ro e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

(Às Co mis sões de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal e de Edu ca ção, ca ben do
à ul ti ma de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A pro po si ção vai à pu bli ca ção e terá tra mi ta ção
ini ci a da a par tir de 1º de agos to pró xi mo.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 97/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 15 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te so li ci tar o des li ga men to do 

Se na dor Sibá Ma cha do da vaga de su plen te do Blo co
de Apo io ao Go ver no na Co mis são de Edu ca ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

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.

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 580, DE 2003

Re que i ro, na for ma do ar ti go 222, do 
Re gi men to Inter no, que o Se na do Fe de ral
ma ni fes te vo tos de apla u sos ao Ban co
da Ama zô nia S. A. (BASA) pela pas sa gem
dos seus ses sen ta e um anos de exis tên-
cia, trans cor ri da no dia nove de ju lho p.p.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to cum pre o pa pel de re -
gis trar o ani ver sá rio do Ban co da Ama zô nia, o nos so
Basa, que a re vis ta Exa me des te mês re la ci o na como 
o 25º ma i or do País, o que é algo a ser co me mo ra do
prin ci pal men te de po is que go ver nan tes ne o li be ra is
tudo fi ze ram para de sa cre di tar ins ti tu i ções pú bli cas,
in clu si ve ban cos pú bli cos.

Cri a do em 9 de ju lho de 1942, com o nome de
Ban co de Cré di to da Bor ra cha S. A. (BCB), com a mis -
são de es ti mu lar a pro te ção e co mer ci a li za ção da bor -

ra cha na tu ral, en tão ma té ria-pri ma es tra té gi ca para
as for ças ali a das du ran te a 2ª Gu er ra Mun di al.

Em 30 de agos to de 1950, o BCB foi trans for ma-
do em Ban co de Cré di to da Ama zô nia (BCA) pas san-
do a fi nan ci ar to das os agen tes da eco no mia re gi o nal.
Em 28 de se tem bro de 1966, o BCB pas sa a se cha -
mar Ban co da Ama zô nia S. A. (BASA), com a mis são
de pro mo ver o de sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al,
como o agen te fi nan ce i ro do Go ver no Fe de ral para a
re gião.

Na Cons ti tu i ção de 1988, fo ram cri a dos os Fun -
dos Cons ti tu ci o na is, fon tes de re cur sos que per mi tem
a pro mo ção do de sen vol vi men to eco nô mi co nas re-
giões mais ca ren tes, vol ta do à pro mo ção da in clu são
so ci al, me di an te li nhas de cré di to para os se to res pro -
du ti vos. E, para 2004, a po lí ti ca de cré di to do Basa está 
sen do re de se nha da, para que a con ces são de fi nan ci-
a men to se tor ne mais rá pi da e mais sim ples. A pri o ri-
da de é a re du ção das de si gual da des so ci a is, por isso
se rão apo i a das ex clu si va men te ini ci a ti vas sus ten tá ve-
is, que res pe i tem o meio am bi en te e aju dem a in se rir a
po pu la ção ama zô ni ca nos be ne fí ci os do nos so cres ci-
men to eco nô mi co atra vés da am pli a ção das fon tes de
re cur sos à eco no mia so li dá ria – via mi cro cré di to – na
pers pec ti va da de mo cra ti za ção des se cré di to, pro mo-
ção do de sen vol vi men to sus ten ta do, em es pe ci al o
ma ne jo flo res tal ma de i re i ro e não ma de i re i ro, in clu in do
o ex tra ti vis mo da água e da ter ra, ao zo ne a men to so ci-
o e co nô mi co-eco ló gi co, à as sis tên cia téc ni ca e à pes -
qui sa e ca pa ci ta ção pro fis si o nal.

Afi nal, a ati vi da de ma de i re i ra na Ama zô nia mo -
vi men ta em tor no de R$7,5 bi lhões, equi va len tes a
15% do PIB re gi o nal e gera 600 mil em pre gos di re tos
e in di re tos.Em 2002, as ex por ta ções de pro du tos ma -
de i re i ros re pre sen ta ram cer ca de 1,7 bi lhão. É ob vio
que nú me ros tão ex pres si vos des per tam in te res ses
de agen tes eco nô mi cos di ver sos, daí a ne ces si da de
de uma in ter ven ção efi ci en te do Basa.

Nes sa sua nova fase, o Basa con ta rá com a
agre ga ção de no vas fon tes de fi nan ci a men to, den tre
es sas, re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor
– FAT, Orça men to Ge ral da União, além de re cur sos
in ter na ci o na is. Isto per mi ti rá o Go ver no Fe de ral pro -
mo ver a in ser ção da pro du ção fa mi li ar nos mer ca dos,
a par tir des ses in ves ti men tos e um apo io ao co o pe ra-
ti vis mo e as so ci a ti vis mo, bem como no es tí mu lo às
ino va ções tec no ló gi cas adap ta das à agro pe cuá ria e à 
agro in dús tria, in clu in do de fi ni ti va men te o Basa en tre
os agen tes fi nan ce i ros de fun dos, cu jas fon tes es tá-
ve is per mi ti rão de fi ni ti va men te a in te gra ção da re gião
ama zô ni ca em uma nova área rica em ge rar opor tu ni-
da des de tra ba lho.
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Para mos trar que se vai além da re tó ri ca, a pro -
pos ta or ça men tá ria do Basa para 2004 do bra o in ves-
ti men to em qua li fi ca ção pro fis si o nal, pas san do dos
atu a is R$10 mi lhões para R$20 mi lhões. Ora, isto é
algo dig no de re gis tro, por que de mons tra a vol ta da
va lo ri za ção do qua dro fun ci o nal da que la ins ti tu i ção
ban cá ria, como um se tor fun da men tal no diá lo go com 
a so ci e da de lo cal e cri an do a ex pec ta ti va mais po si ti-
va pos sí vel, em re la ção aos co ra jo sos ob je ti vos tra ça-
dos.

Por tan to, este re gis tro não é uma mera for ma li-
da de po lí ti ca mo vi da por um sen ti men to ba ir ris ta ou
cor po ra ti vo. E, an tes de tudo, um re gis tro fe liz de
quem vê, de fato, que no vos ven tos es tão so pran do
no rumo de uma rica, lon gín qua e es que ci da re gião,
dan do-lhe, fi nal men te, a opor tu ni da de de ex pe ri men-
tar um de sen vol vi men to como nun ca dan tes ex pe ri-
men ta ra, como, de for ma fe liz, ao lem brar Chi co Men -
des e Wil son Pi nhe i ro, pi o ne i ros na bus ca da re a li za-
ção do so nho que es ta mos cons tru in do, bem lem brou
o atu al Pre si den te do Basa Mân cio Lima: “...Um so-
nho para o qual con ver gi ram tan tos ho mens e tan tas
mu lhe res, al guns dos qua is tal vez a his tó ria nun ca
lhes re gis tre o nome, mas que es tão im pres sos nas
con quis tas, nas ino va ções po lí ti cas e ins ti tu ci o na is e
nas mu dan ças con ce i tu a is que aos pou cos ope ram
uma ver da de i ra re vo lu ção no aten di men to do que,
para nós, sig ni fi ca de sen vol vi men to e cres ci men to”.
Que as sim seja. Pa ra béns povo ama zô ni co.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der da Ban ca da de
Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so.

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 se es -
go tou on tem o pra zo pre vis to no art. 91, § 3º, do Re gi-
men to Inter no, sem que te nha sido in ter pos to re cur so
no sen ti do da apre ci a ção, pelo Ple ná rio, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 44, de 2003 (nº
1.910/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que au to ri za a So ci e da de Car na va les ca 25 Ho -
ras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Boa Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Ten do sido apro va da ter mi na ti va men te pela Co -
mis são de Edu ca ção, a ma té ria vai à pro mul ga ção.

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

É o se guin te o tex to en ca mi nha do à
pro mul ga ção.

TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 44, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a So ci e-
da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Boa Vis ta das Mis sões, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 680, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a So ci e da de Car na va les ca 25 Ho ras a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Boa
Vis ta das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

 Sala da Co mis são, 27 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor João Ri be i-
ro, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra, em pri me i ro
lu gar, à Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.)  – Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de me ins cre ver
para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, 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, eu tam bém gos ta ria de me
ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo-
men to em que V. Exª en ten der ade qua do.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Mão San ta.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
eu gos ta ria de pe dir per mis são para me ins cre ver
para uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to em
que V. Exª en ten der opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, como já há três ins cri tos, li mi te es ta be-
le ci do pelo Re gi men to, eu me ins cre vo em quar to lu -
gar, como fez a Se na do ra on tem, pois se hou ver uma
de sis tên cia eu me can di da to a ocu par a vaga.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – 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) – Pelo or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Le -
o nel Pa van.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, já que os Se na do res Pa u lo
Paim e Mão San ta de i xa ram ao al vi tre de V. Exª a es -
co lha do mo men to opor tu no para se pro nun ci a rem,
se V. Exª en ten der que eu tam bém pos so usar da pa -
la vra, eu gos ta ria de fazê-lo, com o ma i or pra zer. Por
isso, ins cre vo-me tam bém para fa zer uma co mu ni ca-
ção ina diá vel, na fal ta de um ou tro Se na dor.

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, fi can do ins cri ta, em
pri me i ro lu gar, a no bre Se na do ra Lú cia Vâ nia, do
PSDB do Esta do de Go iás, em se gun do, o Se na dor
Pa u lo Paim, 1º Vice-Pre si den te des ta Casa, do Par ti-
do dos Tra ba lha do res do Esta do do Rio Gran de do
Sul, e, em ter ce i ro, o no bre Se na dor Mão San ta, do
PMDB do Esta do do Pi a uí.

Fi cam ain da ins cri tos, em caso de even tu al va -
cân cia, em pri me i ro lu gar, o 1º Se cre tá rio des ta Casa, 
o no bre Se na dor Ro meu Tuma, do PFL do Esta do de
São Pa u lo e, em se gui da, o Se na dor Le o nel Pa van,
do PSDB do Esta do de San ta Ca ta ri na.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, que ro me ins cre ver para fa lar
após a Ordem do Dia, na con di ção de Lí der da Mi no-
ria, sen do que, na opor tu ni da de, quem uti li za rá da pa -
la vra será o Se na dor Jor ge Bor nha u sen.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – V. Exª será aten di do, na for ma do Re gi men to
Inter no.

Ain da há so bre a mesa ex pe di en te que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
(Pa u sa.)

A Mesa aguar da rá o au tor de um re que ri men to
que está so bre a mesa, para que seja lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma, no mo men to
opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Pas sa mos, por tan to, à lis ta de ora do res ins -
cri tos.

Con ce do a pa la vra ao pri me i ro ora dor ins cri to, o
no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, do Par ti do dos
Tra ba lha do res do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

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, to dos
sa bem que o fe nô me no do cres ci men to da vi o lên cia,
das ma ni fes ta ções de vi o lên cia e cri mi na li da de em
to das as nos sas gran des ci da des, tem uma ca u sa ção
múl ti pla, é re sul ta do de di ver sos fa to res que se com -
põem para pro du zi-lo. Entre tan to, to dos sa bem que
esse fe nô me no tem mu i to a ver com o qua dro so ci al
do Bra sil de hoje. Uma co i sa é cer ta: esse fe nô me no
tem a ver com a de gra da ção dos pa drões, das con di-
ções de vida de uma par ce la enor me da po pu la ção
bra si le i ra, de de ze nas de mi lhões de bra si le i ros, da
fal ta de con di ções de vida dig na, de em pre go, e o pró -
prio sen ti men to de in jus ti ça está en ra i za do no co ra-
ção des ses bra si le i ros ex clu í dos.

Sr. Pre si den te, ago ra vem à luz um es tu do téc ni-
co, es pe cí fi co, do Ipea, a res pe i to des sa ques tão, que
O Glo bo, na sua edi ção de 10 de ju lho úl ti mo, no ti ci-
ou. Se gun do o es tu do, o nú me ro de ho mi cí di os, no
Rio de Ja ne i ro, po de rá au men tar em até 66% até
2006, caso as con di ções so ci o e co nô mi cas do País e
os in ves ti men tos em se gu ran ça pú bli ca per ma ne çam
como es tão hoje. 

As pro je ções fa zem par te de um do cu men to do
Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da, o Ipea, pu -
bli ca do esta se ma na. Se gun do o es tu do, o nú me ro de 
ví ti mas sal ta ria de 9.365, re gis tra do em 2002, para
15.555, no fim de 2006, con clu in do os pes qui sa do res
que, se o País con se guir di mi nu ir em ape nas 2% ao
ano a con cen tra ção de ren da e au men tar a ren da per
ca pi ta em 4% ao ano – o que é um ní vel até mo des to
– e ele var os in ves ti men tos em se gu ran ça pú bli ca em
10%, ha ve rá uma re du ção de 76% nos as sas si na tos.

Sr. Pre si den te, eu, evi den te men te, como toda
pes soa de bom sen so, co lo co es sas pro je ções nu mé-
ri cas, quan ti ta ti vas, em dú vi da. Como eu dis se, a ca u-
sa ção é de múl ti plos fa to res, o que tor na im pos sí vel
de ter mi nar, ma te ma ti ca men te, cres ci men tos. Mas o
fato é que o Ipea de di cou-se ao as sun to, es tu dou,
pro cu rou quan ti fi car de al gu ma for ma e con clu iu que
o fa tor de ci si vo são os in ves ti men tos so ci a is, a me lho-
ria das con di ções de vida das po pu la ções ur ba nas,
ali a dos, ob vi a men te, aos in ves ti men tos em se gu ran-
ça. Do con trá rio, esse fe nô me no não se abran da rá; ao 
con trá rio, se agra va rá.
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To dos os dias, tem-se no tí cia des sa si tu a ção.
Ain da on tem, foi as sal ta do mais um de sem bar ga dor
no Rio de Ja ne i ro, mais um ma gis tra do foi atin gi do,
não obs tan te ha ver a le gis la ção que ago ra agra va os
cri mes co me ti dos con tra ma gis tra dos.

Será in con tro lá vel essa ex plo são de vi o lên cia
se não hou ver uma re gres são, uma re gres são subs -
tan ci al, no qua dro de de si gual da des e de in jus ti ças
so ci a is nes te País, que exi ge, an tes de tudo, a re to-
ma da do cres ci men to da eco no mia bra si le i ra, por que
to dos sa be mos que re dis tri bu ir ren da e ri que za, numa 
eco no mia pa ra da, é algo pra ti ca men te im pos sí vel.

Por tan to, in ves ti men tos so ci a is e in ves ti men tos
em se gu ran ça de pen dem, in trín se ca e fun da men tal-
men te, de cres ci men to eco nô mi co, que, por sua vez,
de pen de es sen ci al men te de in ves ti men tos pú bli cos
em in fra-es tru tu ra, no ta da men te. Os pró pri os in ves ti-
do res pri va dos, os que to mam de ci sões de in ves ti-
men to no Bra sil e fora do País, ori en tam-se pelo com -
por ta men to go ver na men tal, pelo com por ta men to do
Esta do, no que tan ge a es ses in ves ti men tos es sen ci-
a is em in fra-es tru tu ra. Essa é uma re la ção his tó ri ca
no Bra sil.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Com pra zer, con ce de rei o apar te a V. Exª.

Tra ta-se de uma li ga ção his tó ri ca, cul tu ral, en -
ra i za da na cul tu ra do País. A si na li za ção é o in ves ti-
men to go ver na men tal.

É cla ro que, se o Bra sil fi zer as re for mas e me -
lho rar a sua cre di bi li da de, se o ín di ce de ris co-Bra sil
cair, os in ves ti men tos po dem-se fa zer com ma i or ou
me nor in ten si da de. Po rém, as sim como a vi o lên cia
tem uma ca u sa li da de múl ti pla, mas com raiz na de si-
gual da de so ci al, tam bém a re to ma da dos in ves ti men-
tos e do di na mis mo da eco no mia bra si le i ra tem uma
ca u sa ção múl ti pla. Mas o fun da men tal está na re a li-
za ção de in ves ti men tos pú bli cos ma ci ços em in fra-es-
tru tu ra, os qua is, his to ri ca men te, nos pe río dos de
cres ci men to avan ta ja do, em que o Bra sil teve êxi to na
sua po lí ti ca de de sen vol vi men to, sem pre es ti ve ram
pró xi mos a 8% ou 10% do PIB. Essa re la ção sig ni fi ca
a von ta de po lí ti ca do Go ver no e da Na ção de cres cer
eco no mi ca men te tra du zi da em in ves ti men tos pú bli-
cos, que hoje se si tu am em me nos de 2% do PIB. O
in ves ti men to pú bli co, no Bra sil, nos úl ti mos dez anos,
caiu ver ti cal men te e, hoje, está numa po si ção ri dí cu la
de 1,5% a 2% do PIB, o que é ab so lu ta men te in su fi ci-
en te para se pen sar se quer numa re to ma da do de-
sen vol vi men to eco nô mi co. Sem isso, fica di fí cil re a li-

za rem-se in ves ti men tos so ci a is e in ves ti men tos em
se gu ran ça para me lho rar a si tu a ção de in se gu ran ça
que vive o nos so povo.

Antes de con ti nu ar, con ce do o apar te ao Se na-
dor Ro meu Tuma, um dos Se na do res mais pre o cu pa-
dos com o as sun to e que tem sa ber acu mu la do no
que se re fe re à se gu ran ça.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ro -
ber to Sa tur ni no, in ter rom po V. Exª num dis cur so im -
por tan te e que, em al guns as pec tos, está bem re la ci-
o na do ao sis te ma de se gu ran ça. Qu an do se faz uma
pes qui sa, a me to do lo gia va ria de um ins ti tu to para ou -
tro, mas o âma go da ques tão é o que V. Exª está apre -
sen tan do: o au men to de in ves ti men tos, para que, re -
al men te, se jam me lho ra das as con di ções de vida do
ci da dão. Ape sar de ocor rer si tu a ção se me lhan te em
São Pa u lo e em ou tros Esta dos, no Rio de Ja ne i ro os
bol sões se iden ti fi cam pe los mor ros, onde pra ti ca-
men te as fa ve las cres ce ram. Ne las, há uma mis ci ge-
na ção en tre a cri mi na li da de e os jo vens que nas cem
e cri am-se ad mi ran do como he rói o mar gi nal. Dou a V.
Exª um exem plo mu i to cla ro e des gos to so para nós,
po li ci a is: quan do um tra fi can te des ce o mor ro e en-
con tra um po li ci al que lhe paga di nhe i ro em vez de co -
i bir a ação cri mi no sa – e esta se ria a obri ga ção do po -
li ci al –, quem é o he rói da que les me ni nos que es tão
no mor ro? É o po li ci al ou o mar gi nal? Para eles, o cri -
mi no so é o po li ci al. A cor rup ção atin ge uma mi no ria,
mas tem tra zi do so fri men to para a so ci e da de. Assim,
pre ci sa mos vol tar a con tro lá-la, por que ela é um mal
que des trói, e, para isso, é ne ces sá rio que se in vis ta
mes mo, me lho ran do a si tu a ção da po pu la ção. Qu an-
do o Esta do res pon de à al tu ra das suas ne ces si da-
des, o ci da dão não vai ba ter à por ta de um mar gi nal
para lhe pe dir um fa vor, como hoje ocor re. Qu an do se
es tu dou a má fia da Co lôm bia, ob ser vou-se que os
tra fi can tes e os pro du to res de dro ga eram os “do nos
do pe da ço”. Os car téis do mi na ram a so ci e da de, cri a-
ram es co las e de ram aten di men to às po pu la ções me -
nos fa vo re ci das. Então, eles fo ram se for ta le cen do e,
hoje, con cor rem com o Esta do de di re i to que lá se ins -
ta lou. Na que le país, hoje se luta como se fos se uma
guer ra. É isso que V. Exª está ex pon do, para evi tar
que acon te ça o mes mo no Bra sil. Assim, cum pri men-
to V.Exª e so li da ri zo-me, para que con ti nue nes sa jor -
na da de bus ca de mais in ves ti men tos, a fim de que
pos sa mos, re al men te, me lho rar a si tu a ção da se gu-
ran ça pú bli ca, que é um de se jo in di vi du al de cada ci -
da dão.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma. Agra de ço a par ti-
ci pa ção de V. Exª, sem pre mu i to bem-vin da em qual -
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quer cir cuns tân cia, mas mu i to es pe ci al men te quan do
des ta dis cus são so bre se gu ran ça pú bli ca.

Como eu dis se, a Na ção está an si o sa e exi gin do
mes mo a re to ma da dos in ves ti men tos pú bli cos com
um per cen tu al numa pre sen ça, numa den si da de pró -
xi ma da que exis tiu no pas sa do, quan do o Bra sil al -
can çou ta xas de cres ci men to en tre as ma i o res do
mun do.

Sr. Pre si den te, te nho in for ma ções de que essa
de ci são es ta rá sen do to ma da nos pró xi mos dias, nes -
ta se ma na, na vol ta do Pre si den te Lula de sua vi a-
gem. Será to ma da a de ci são de in ves tir, de des ti nar
re cur sos ao Esta do, ao se tor pú bli co, ao Go ver no.
Esses re cur sos, ob vi a men te, te rão que ser dis po ni bi-
li za dos, para que haja a re to ma da do in ves ti men to pú -
bli co no ní vel, pelo me nos, de 50 bi lhões por ano, nos
pró xi mos anos, es pe ci al men te em in fra-es tru tu ra de
trans por te e de ener gia e, é cla ro, tam bém em in ves ti-
men tos so ci a is, para pro du zir aque le tipo de cres ci-
men to que é um com pro mis so do Go ver no atu al.

Ain da on tem, na Ingla ter ra, o Pre si den te Lula
de cla rou que o de sa fio ma i or da Esquer da, no mun -
do, é pre ci sa men te o da re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co, por que to das as for ças po lí ti cas que ou -
tro ra pon ti fi ca ram com os seus pro je tos so ci a is en-
con tram-se, hoje, pre sas numa ar ma di lha, di ta da pe -
las for ças eco nô mi cas do mer ca do in ter na ci o nal fi-
nan ce i ro, que im pe de o cres ci men to ou que, quan do
o pos si bi li ta, abre es pa ço para cres ci men tos me dío-
cres de 2,5%, 3% ou 3,5%. Não é dis so que o Bra sil
pre ci sa. O Bra sil pre ci sa cres cer 6% ou 7% ao ano, na 
suas ta xas his tó ri cas, e para isso é pre ci so que se in -
vis tam 8% ou 9% do PIB no se tor de in fra-es tru tu ra, o
qual co man da exa ta men te a re a ção e a de ci são de in -
ves ti men tos dos em pre sá ri os pri va dos bra si le i ros e
es tran ge i ros.

Essa his tó ria de se di zer que o ca pi tal es tran ge i-
ro de pen de do com por ta men to do País, se gun do os
pa râ me tros do FMI, não con ven ce nin guém, por que o 
Bra sil, a Argen ti na e ou tros pa í ses ado ta ram esse
com por ta men to e não ti ve ram res pos ta al gu ma. A
res pos ta vem da que la si na li za ção fun da men tal e es -
sen ci al: a de o Go ver no ban car os in ves ti men tos fun -
da men ta is em in fra-es tru tu ra. Des sa for ma, a eco no-
mia ga nha rá fô le go e o Bra sil vol ta rá a ter o de sem pe-
nho que já teve em ou tros mo men tos. Aí sim, ha ve rá
con di ções – e acre di to com ple ta men te, fir me men te,
que isso será fe i to nos pró xi mos três anos do Go ver-
no Lula – de cum prir os com pro mis sos fun da men ta is
des sa can di da tu ra que ar re gi men tou o sen ti men to de
todo o Bra sil, e não ape nas do Bra sil, mas do mun do,
Sr. Pre si den te. Como dis se, o mun do está pre so na

ar ma di lha ne o li be ral, por tan to, é pre ci so o Bra sil mos -
trar que não é mais ne o li be ral, que o BNDES está aí
para co or de nar e ca pi ta ne ar um pro gra ma de in ves ti-
men tos pú bli cos, par ti ci pan do com boa par te dos re -
cur sos, mas, com a sua pre sen ça e a sua ca pa ci da de
de de mons tra ção e ra ci o na li za ção, ar re gi men tar re-
cur sos de ou tras fon tes, como fun dos de pen são e in -
ves ti do res na ci o na is e in ter na ci o na is que acre di tam
no Bra sil, des de que se rom pa essa ar ma di lha do ne -
o li be ra lis mo, na qual es ti ve mos pre sos. Ago ra, es ta-
mos dela nos li ber tan do, com os com pro mis sos do
Go ver no Lula. Para isso, Sua Exce lên cia foi ele i to, e
isso Sua Exce lên cia cum pri rá, por que essa res pon-
sa bi li da de está na es sên cia da sua atu a ção po lí ti ca, é 
o com pro mis so es sen ci al de Sua Exce lên cia, é o
com pro mis so que o faz vivo e acre di ta do no mun do
in te i ro.

Srªs e Srs. Se na do res, fui um da que les que dis -
se ram – e eu dis se com mu i ta ên fa se – que acre di ta-
vam que o Pre si den te Lula mu da ria o Bra sil, e, con se-
qüen te men te, o mun do. Qu e ro re pe tir esta cren ça
com mu i ta ên fa se: acre di to que isso é o que vai su ce-
der.Hoje, ou tras pes so as com mu i ta re pre sen ta ti vi da-
de es tão di zen do isso. O Sr. Anthony Gid dens, Di re tor
da Lon don Scho ol of Eco no mics e lí der da te o ri za ção
da so ci al de mo cra cia eu ro péia, dis se isso com to das
as le tras: que Lula pode mu dar o mun do! Pois é cla ro
que, rom pen do com as amar ras do ne o li be ra lis mo,
como está co me çan do a ter con di ções de fa zer ago ra,
su pe ra da a cri se de tran si ção dos pri me i ros seis me -
ses, Sua Exce lên cia dará...

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Já ou vi rei V. Exª, com mu i to pra zer.

...dará con di ções a que o Bra sil se ex pan da eco -
no mi ca men te, mos tran do ao mun do uma eco no mia e
uma di re triz de po lí ti ca eco nô mi ca que não é li be ral,
mas tem a pre sen ça for te e subs tan ci al do Esta do,
por in ter mé dio do pla ne ja men to e da exe cu ção de in -
ves ti men tos fun da men ta is em in fra-es tru tu ra. O Pre -
si den te Lula es ta rá mos tran do ao mun do um novo ca -
mi nho e, por con se guin te, li ber tan do toda a es quer da
mun di al des te dra ma, des ta pri são em que se viu me -
ti da nos úl ti mos 25 anos, um quar to de sé cu lo, por
essa afir ma ção ne o li be ral.

Com mu i ta sa tis fa ção, ouço o Se na dor João Ba -
tis ta Mot ta.

O Sr. João Ba tis ta Mot ta (PPS – ES) – Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, gos ta ria de pa ra be ni zá-lo pelo
dis cur so e di zer que essa é uma pre o cu pa ção de to -
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dos nós, prin ci pal men te da que les que es tão na base
do Go ver no. Acre di to tam bém que deve ser fe i to algo
no sen ti do de um de ver de casa, pois não po de mos
con vi ver com ano ma li as vi vi das no pas sa do. Te mos
um pro ble ma que não é tão di fí cil para o Go ver no re -
sol ver, e, acre di to, nos ren de ria mais em pre gos e ma i-
or cres ci men to eco nô mi co. Tra ta-se da que le pro ble-
mi nha, que é um pro ble mão, do de pó si to com pul só-
rio, que re ti ra 70% do di nhe i ro do mer ca do. Isso está
fa zen do com que não te nha mos cres ci men to na qui lo
que diz res pe i to à ge ra ção de em pre go e de ren da.
Por tan to, o Go ver no tem que fi car aten to, se não con ti-
nu a rá co me ten do os mes mos er ros do pas sa do. Era
esse o aler ta que que ria fa zer a V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Agra de ço a V. Exª. Não há como não con cor dar com 
V. Exª.

Enten do que as ques tões de po lí ti ca mo ne tá ria
como as de po lí ti ca fis cal são im por tan tes. Re du zir ju -
ros vai au men tar o rit mo da eco no mia; re du zir o com -
pul só rio vai li be rar mais re cur sos para o cré di to e di -
na mi zar a eco no mia. Tudo isso é cer to, há uma re la-
ção ca u sal evi den te. Entre tan to, re pi to, o fa tor es sen-
ci al – e o Pre si den te Lula tem dito isto e co man dou
uma pros pec ção in ter mi nis te ri al nes te sen ti do – é a
re a li za ção de in ves ti men tos pú bli cos ma ci ços em in -
fra-es tru tu ra. Nós va mos ter, nes ta se ma na ain da, no -
tí ci as im por tan tes nes se par ti cu lar ad vin das do
BNDES, que re to mou sua con di ção de ban co de de -
sen vol vi men to – fi nal men te! – para di zer ao mun do:
“Olha, isto aqui não é mais ne o li be ra lis mo. Ago ra
exis te a pre sen ça do Esta do pla ne jan do e in ves tin do”,
cla ro que em par ce ria com a ini ci a ti va pri va da. To dos
os em pre en di men tos e a di re triz de eco no mia mis ta
são gran des des co ber tas do mun do, das qua is o Bra -
sil par ti ci pou com mu i to êxi to e com mu i ta pre sen ça.

De for ma que isso está acon te cen do. A vi a gem
do Pre si den te Lula foi im por tan te para o re co nhe ci-
men to des sa ne ces si da de, im por tan te para as afir-
ma ções que fez, im por tan te para as afir ma ções que
ou viu, im por tan te para mos trar ao mun do a sa í da do
ne o li be ra lis mo. Se Lula mu dar o Bra sil, o Bra sil muda
o mun do! Não te nho ne nhu ma dú vi da quan to a isso,
dada a di men são, a im por tân cia e a fla gran te po si ção
de li de ran ça que hoje o nos so País já des fru ta no ce -
ná rio in ter na ci o nal!

Assim, Sr. Pre si den te, que ria dar essa no tí cia
ba si ca men te. Sei que vai ha ver essa re to ma da de in -
ves ti men tos, que é fun da men tal, e isso é um fa tor de -
ci si vo. Cla ro que os ju ros vão cair, os de pó si tos com -
pul só ri os vão ser ali vi a dos, ha ve rá ou tras me di das de 
con tri bu i ção para esse fe nô me no, mas o fa tor de ci si-

vo é este: a de ci são de in ves ti men to pú bli co ma ci ço
nos pró xi mos me ses, de ci são essa que só vai pro du-
zir re sul ta dos da qui a al guns me ses. Não va mos es -
pe rar re sul ta dos da re du ção dos ju ros, que vai acon -
te cer na se ma na que vem, com cer te za, mas tudo
isso só ren de rá re sul ta dos a par tir do fim des te ano e
do iní cio do pró xi mo.

Este é o ca mi nho cer to que tem que ser tri lha do,
e tri lha do de for ma de ci si va e de fi ni ti va para re cons-
tru ir, no Bra sil, o es pí ri to de pro gres so e o es pí ri to de
jus ti ça so ci al, fa zen do cres cer a eco no mia, mas em
ou tros pa drões, com uma dis tri bu i ção mais jus ta e
mais equâ ni me en tre to dos os bra si le i ros.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra à se gun da Se na do ra ins cri-
ta, a no bre Se na do ra Iris de Ara ú jo, do PMDB do
Esta do de Go iás.

S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para o seu
pro nun ci a men to.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a so ci e da de
bra si le i ra quer mu dan ça, por isso ele geu Luiz Iná cio
Lula da Sil va Pre si den te. Des sa for ma, quan to mais
len tas fo rem as trans for ma ções – e o ora dor que me
an te ce deu, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, de uma cer ta
for ma toca nes se tema, dan do-nos a es pe ran ça de
que ha ve rá re al men te trans for ma ções, as qua is, de
fato, es pe ra mos –, quan to mais len tas fo rem acon te-
cen do, mais es ta re mos dan do ar gu men tos aos ra di-
ca is de to dos os ma ti zes, gen te que não está em sin -
to nia com a von ta de ex pres sa do povo bra si le i ro, gen -
te que, no fun do, quer que tudo per ma ne ça como
está.

Olhe mos para a ques tão da pos se da ter ra.
Angus ti a da, acom pa nho o en tu si as mo com que al-
guns re a li zam ou co men tam os atos de vi o lên cia no
cam po. Há uma es pé cie de trá gi ca eu fo ria no ar: a eu -
fo ria do con fron to. Co lo ca dos, su pos ta men te, no in te-
res se dos pro pri e tá ri os ou no in te res se dos sem-ter -
ra, es ses en tu si as tas do con fron to pre ci sam ser aler -
ta dos de que há um va lor ma i or nes ta con ten da: os in -
te res ses do Bra sil e de to dos os bra si le i ros, que vo ta-
ram pela mu dan ça, in clu si ve pela paz so ci al e con tra
toda vi o lên cia.

No Bra sil, Sr. Pre si den te, a pos se da ter ra é in -
jus ta men te dis tri bu í da, des de as nos sas ori gens
como Na ção. Está na hora de mu dar mos essa re a li-
da de.

Ju lho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  17 18377    455ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Não sou mu i to afe i ta à ci ta ção de nú me ros. Mas, 
des ta vez, fiz ques tão de me fun da men tar no ri gor da
ma te má ti ca. A meu pe di do, es pe ci a lis tas da Con sul-
to ria Le gis la ti va do Se na do le van ta ram es ta tís ti cas
his tó ri cas, cru za ram da dos, or ga ni za ram ta be las.
Tive o cu i da do de so li ci tar que se tra ba lhas se com nú -
me ros re la ti vos à po pu la ção ru ral do Bra sil, não a po -
pu la ção to tal, por que es ta mos ques ti o nan do a pos se
da ter ra para quem nela pro duz, ou seja, a nos sa po -
pu la ção do cam po.

A base de to dos es ses da dos é o Cen so Agro -
pe cuá rio do IBGE, de 1996, o que mos tra a ne ces si-
da de ur gen te de se atu a li za rem es sas in for ma ções,
pois, num tema em que tan to se exal tam as sub je ti vi-
da des, a ob je ti vi da de dos nú me ros aju da a cla re ar a
dis cus são.

Mas, se gun do a ma i o ria dos es tu di o sos, a imo -
bi li da de so ci al no Bra sil é ta ma nha que, em re la ção à
pro pri e da de, os da dos de 1996 con ti nu am atu a is, da
mes ma for ma que a ren da da po pu la ção, que não
muda há mais de 30 anos, com ten dên cia for te para a
per da de va lor do tra ba lho.

De po is de acom pa nhar tan tos nú me ros, fiz a es -
co lha da sim pli ci da de, fi can do com o que me pa re ce
mais sig ni fi ca ti vo.

No Bra sil, 90% dos pro pri e tá ri os ru ra is são do -
nos de ape nas 20% das ter ras. No ou tro ex tre mo,
1,3% dos pro pri e tá ri os são do nos de in crí ve is 40% da 
área to tal. Isso sem fa lar nos sem-ter ra. Por tan to, para 
mu dar o Bra sil é pre ci so fa zer a re for ma agrá ria.

Em re la ção à pos se da ter ra, da mes ma for ma
que em re la ção à dis tri bu i ção de ren da, em to dos os
seus as pec tos, é mais do que evi den te que é pre ci so
que se faça uma re dis tri bu i ção, mo di fi can do a enor -
me dis tân cia que se pa ra os que nada têm dos que
têm mais.

Só é pos sí vel, in clu si ve, ga ran tir a pro pri e da de
quan do são mu i tos os pro pri e tá ri os. De mo cra cia é
des cen tra li za ção, de po der e de pro pri e da de. O ca pi-
ta lis mo se afir ma no au men to do nú me ro dos ca pi ta-
lis tas e dos con su mi do res.

Mas, em um País de tão gran de con cen tra ção
da pro pri e da de da ter ra, é en tu si as man te sa ber que a 
agri cul tu ra fa mi li ar – que ocu pa 37% da área – é res -
pon sá vel por 40% da pro du ção. Está aí a res pos ta:
pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os são al ta men te pro -
du ti vos, tra ba lham com me nor des per dí cio e, em
gran de par te, de di cam-se a cul ti vos tra di ci o na is,
como fe i jão, ar roz, mi lho, man di o ca, os ali men tos bá -
si cos da mesa do bra si le i ro po bre.

Por tan to, o Go ver no pre ci sa – com ur gên cia –
in je tar di nhe i ro e efi ciên cia na efe ti va ção da re for ma
agrá ria. Qu an do o bra si le i ro ele geu este Go ver no, foi
exa ta men te para ad mi nis trar com efi ciên cia o pou co
que te mos.Está na hora de ace le rar o rit mo e as su mir
com mais ve lo ci da de as de ci sões.

Sim, está na hora de o Go ver no fe de ral, em har -
mo nia com os Esta dos e Mu ni cí pi os, as su mir a res-
pon sa bi li da de pela paz no cam po, por que os con fron-
tos es tão indo mu i to lon ge e a len ti dão do Esta do faz
cres cer o nú me ro de acam pa dos, ofe re ce ar gu men tos
aos in cen diá ri os e per mi te um am bi en te de pro vo ca-
ção – o que é mu i to pe ri go so. To dos sa be mos dis so.

As li de ran ças mais ra di ca is dos sem-ter ra sen -
tem-se jus ti fi ca das ao es ti mu lar os sa ques do co mér-
cio ou de ca mi nhões, uti li zan do a fome dos sa que a-
do res como ar gu men to. Mas ne nhum ar gu men to é
su fi ci en te para jus ti fi car a des tru i ção do pa tri mô nio,
seja pú bli co ou pri va do. De uma for ma ou de ou tra,
es tão des tru in do di nhe i ro que é de to dos, por que é
na tu ral que os pro pri e tá ri os que so frem pre ju í zos pe -
çam in de ni za ção. No mes mo sen ti do, para re cons tru ir
o pa tri mô nio pú bli co des tru í do, es ta re mos gas tan do
re cur sos que po de ri am ser em pre ga dos na me lho ria
da vida de to dos.

Mais e mais in va sões, au men to do tom pro vo ca-
ti vo dos dis cur sos, vi o lên cia de mi lí ci as or ga ni za das,
es tra das blo que a das. O que é um jus to di re i to dos ci -
da dãos, seja o de lu tar pela de mo cra ti za ção da pro -
pri e da de da ter ra, seja o de de fen der le gi ti ma men te
sua pro pri e da de, está-se trans for man do em ação cri -
mi no sa.

No do min go, o jor nal O Glo bo no ti cia: “No ras -
tre a men to das mi lí ci as ar ma das por fa zen de i ros, a
Po lí cia Fe de ral con se guiu com pro var a con tra ta ção
de ja gun ços para en fren tar as in va sões do MST. A
con fir ma ção foi ob ti da pela De le ga cia da PF em Gu a-
ra pu a va, no Pa ra ná: os in ves ti ga do res en con tram in -
dí ci os de que pro du to res ru ra is ar re gi men ta ram até
pes so as com an te ce den tes cri mi na is para for mar a
tro pa con tra o MST”. Srªs e Srs. Se na do res, isso já é ir 
lon ge de ma is!

Do ou tro lado, na se gun da-fe i ra, o jor nal go i a no
Diá rio da Ma nhã traz re por ta gem ex clu si va em que
re ve la o con te ú do de uma car ti lha apli ca da em cur so
de ca pa ci ta ção de mi li tan tes do MST. O con te ú do do
do cu men to cho ca a so ci e da de, por que pre ga a de so-
be diên cia ci vil, a re vo lu ção e a guer ri lha en quan to
mé to dos de luta.

Já vi ve mos vá ri os mo men tos his tó ri cos dra má ti-
cos no Bra sil por con ta des sa mes ma sa nha equi vo-
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ca da e ra di cal, su pos ta men te avan ça da e trans for ma-
do ra quan do, na ver da de, aca ba se cons ti tu in do em
mas sa de ma no bra para jus ti fi car ter rí ve is re tro ces-
sos e fe cha men tos, fe rin do mor tal men te a de mo cra-
cia e per mi tin do o flo res cer de no vas di ta du ras. Tudo
isso, Srªs e Srs. Se na do res, à cus ta do so fri men to, da
dor e do san gue do povo bra si le i ro.

O MST pode até ser ava li a do como um mo vi-
men to que, su pos ta men te, de fen de uma ca u sa jus ta,
ao re i vin di car ter ra para os que nada têm. Sem as
suas ações, é bem pos sí vel que a re for ma agrá ria an -
das se ain da mais len ta men te. Mas a lei exis te tam-
bém para aque les que de fen dem uma ca u sa jus ta. O
MST, da mes ma for ma que os ru ra lis tas, deve agir
den tro da lei. E o Go ver no pre ci sa, ime di a ta men te, se
mos trar ca paz de im por a to dos o res pe i to às leis.

É di fí cil en ten der como é que a im pren sa fo to-
gra fa, en tre vis ta, faz gra va ções para a te le vi são com
re pre sen tan tes de mi lí ci as ru ra is e a po lí cia não con -
se gue iden ti fi car quem se jam. Da mes ma for ma, in va-
sões são anun ci a das, mu i tas ve zes com gran de an te-
ce dên cia, e acon te cem sem que as au to ri da des se
mo vam para evi tá-las.

Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do-
res, o con fron to, nes te mo men to, só in te res sa aos re -
a ci o ná ri os de to das as co res po lí ti cas. E o Go ver no,
se não agir com ra pi dez e efi ciên cia, es ta rá es ti mu-
lan do a ação des ses re a ci o ná ri os, e isso não in te res-
sa ao Bra sil.

Con ce do ao no bre Se na dor Cé sar Bor ges um
apar te, com mu i to pra zer.

O Sr. Cé sar Bor ges (PFL – BA) – Se na do ra Iris
de Ara ú jo, que ro con gra tu lar-me com V. Exª e pa ra be-
ni zá-la pelo dis cur so lú ci do que faz nes ta tar de, nes ta
Casa, ana li san do to dos os pon tos de vis ta, di zen do
da ne ces si da de que o País tem de fa zer uma re for ma
agrá ria o quan to an tes, mas tam bém apon tan do que
são ina ce i tá ve is ex ces sos e des res pe i tos à lei, por -
que es ta mos num re gi me de mo crá ti co, num re gi me
de di re i to e não po de mos ace i tar que se tra ga um
con fli to ar ti fi ci al, que se está cri an do às mar gens das
nos sas ro do vi as, com a ar re gi men ta ção de pes so as
nos cen tros ur ba nos, que es tão de sem pre ga das por
fal ta de uma po lí ti ca de cres ci men to e de de sen vol vi-
men to, que são le va das para fa zer essa in tran qüi li da-
de no cam po. V. Exª co lo ca mu i to bem, de for ma pre ci-
sa e pon tu al, essa gra ve ques tão que está hoje an-
gus ti an do os bra si le i ros, e num se tor que é res pon sá-
vel ain da pela sus ten ta bi li da de eco nô mi ca des te
País. Nes te ano, Se na do ra, va mos cres cer 1,5%, mas 
o se tor agrí co la, o se tor pri má rio, vai cres cer 5,8% a
6%. Se trou xer mos uma in tran qüi li da de para esse se -

tor, não cres ce re mos nada. Então, é pre ci so que o
Go ver no Fe de ral, ao in vés de fi car fa zen do con ves co-
te, fa zen do re u niões que não são pro du ti vas, pos sa
di zer efe ti va men te quan to vai alo car de re cur sos.
Nes ses seis me ses fo ram as sen ta das ape nas 2.500
fa mí li as. Isso é que traz in tran qüi li da de. E o pró prio
MST, na hora em que pro mo ve essa po si ção hoje
ado ta da, o faz por fal ta de uma ação do Go ver no Fe -
de ral, que fala em as sen tar 60 mil fa mí li as no se gun-
do se mes tre. Não há do ta ção or ça men tá ria para isso,
só se vier uma su ple men ta ção. Então, é pre ci so que o 
Go ver no tome me di das, como V. Exª está exi gin do.
Cum pri men to-a pela co ra gem, por que V. Exª é do
par ti do da base do Go ver no e está fa zen do um gran -
de fa vor aler tan do-o. Que al guém lhe ouça ra pi da-
men te, Se na do ra, e pos sa to mar pro vi dên ci as. Sen tar
à mesa de for ma sé ria, co e ren te, res pe i tan do o MST,
di zen do que vão agir de tal modo, e que eles, em con -
tra par ti da, tra gam tran qüi li da de para a fa mí lia bra si le i-
ra. Mu i to obri ga do, Se na do ra.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço o apar te do no bre Se na dor.

Antes de con ce der um apar te ao Se na dor Ju -
vên cio e à no bre Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, gos ta-
ria de di zer que fa zer par te da base de apo io ao Go -
ver no sig ni fi ca mos trar a re a li da de dos nú me ros, fa -
zer aler tas, no bre Se na dor, por que te mos a es pe ran-
ça e acre di ta mos nes te Go ver no.

Ao tra zer esta co lo ca ção, das duas par tes den -
tro des se con fli to, de que se não ti ver mos re al men te,
nes te mo men to, uma ação ime di a ta e efe ti va cor re-
mos ris co de que esse con fron to se es ta be le ça e não
te nha mos se quer tem po de agir den tro da lei como
de ve ria ser fe i to.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ju vên cio
da Fon se ca.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na do ra Iris de Ara ú jo, como é bom ver uma mu lher
da es ta tu ra de V. Exª as su mir a tri bu na do Se na do Fe -
de ral en fo can do um pro ble ma atu al e de ma ne i ra co -
ra jo sa. Há três anos e meio já usei des sa tri bu na, di -
zen do, na que la épo ca, que, em ra zão da com pla cên-
cia do Exe cu ti vo, da fal ta de in ves ti men to para a re for-
ma agrá ria, da fal ta de le var a sé rio essa ques tão da
re for ma agrá ria, um dia ou ou tro, mais cedo ou mais
tar de, tan to o fa zen de i ro quan to o sem-ter ra vi ra ri am
os vi lões da pá tria. E já es tou co me çan do a sen tir
isso. Enquan to ape nas o fa zen de i ro e o sem-ter ra fo -
rem os vi lões da pá tria, não tem tan ta im por tân cia. O
gran de pro ble ma é fa zer com que, em ra zão dis so, a
nos sa de mo cra cia seja vi o len ta da. O Go ver no Fe de-
ral ao fa zer a dis tri bu i ção da ter ra o faz da ma ne i ra
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mais frá gil pos sí vel, co lo can do in clu si ve o tra ba lha dor
em fa ve las ru ra is, de sas sis ti do, sem sa ú de, sem edu -
ca ção e sem trans por te. Pen so que es tão co me ten do
um cri me con tra aque les que pre ci sam co lo car a sua
mão-de-obra no cam po. Esta mos num mo men to de ci-
si vo da Na ção. Ou che ga mos a uma so lu ção pa cí fi ca,
de co lo ca ção des sa mão-de-obra, sim, na ter ra, em
res pe i to, sim, às pro pri e da des pri va das que es tão
pro du zin do de ma ne i ra ex ce len te, se gu ran do a nos sa
ba lan ça de pa ga men to, o nos so PIB, tra zen do tran-
qüi li da de para o País com o agro ne gó cio. Qu al quer
ati tu de de com pla cên cia do Go ver no Fe de ral, como
está acon te cen do, é um cri me con tra o de sen vol vi-
men to do País. Pre o cu pa-me mu i to, Se na do ra, ver,
como dis se o Se na dor Cé sar Bor ges – S. Exª fa lou a
pa la vra con ves co te, pi que ni que –, gran des au to ri da-
des, o Pre si den te do Incra fa zen do pi que ni que na be i-
ra da es tra da, in cen ti van do aque les que es tão pres -
tes a in va dir ter ra. E o Pre si den te co lo can do o boné
do MST na ca be ça, como se es ti ves se aten den do as
gran des re i vin di ca ções do mo vi men to, que sa be mos
não é sim ples men te para a re for ma agrá ria, mas é,
an tes de tudo, uma ques tão po lí ti ca, bem cla ra, bem
evi den te. E a Na ção hoje não ig no ra mais isso. Pa ra-
béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to. Eu gos ta ria que
to das as mu lhe res fos sem as sim tão co ra jo sas com
esse pro ble ma como está sen do V. Exª. Gos ta ria tam -
bém de fa zer uma ho me na gem a nos sa Se na do ra
He lo í sa He le na, um dos exem plos de mu lher co ra jo-
sa; em mo men to ne nhum ela de i xou de afir mar as
suas idéi as, que são idéi as do PT, ori gi na ri a men te,
tra di ci o nal men te. Ela pode até cair na es tra da, na es -
tra da da luta ide o ló gi ca que ela está tra van do com o
Go ver no Fe de ral, mas é, como V. Exª, co e ren te nas
pro po si tu ras. Mu i to obri ga do.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) –
Agra de ço ao no bre Se na dor o apar te, que en gran de-
ce e acres cen ta o meu dis cur so. Mas, co lo co nes te
mo men to uma pre o cu pa ção mu i to gran de. O que V.
Exª diz em re la ção à co ra gem de as su mir a tri bu na
para tra tar des se as sun to, como de ou tros que eu já
trou xe a este Ple ná rio, diz mu i to mais res pe i to à pre o-
cu pa ção de uma mu lher que co nhe ce mu i to de per to
essa base, que vive mu i to de per to es ses pro ble mas,
sen te mu i to de per to es sas afli ções, e que tem uma
his tó ria, uma his tó ria de um pas sa do de lu tas e de tra -
ba lho, que vi veu o re gi me au to ri tá rio, o es ta do de ex -
ce ção e, de po is, a luta pelo re tor no ao Esta do de Di re-
i to. Isso cer ta men te me faz ter essa co ra gem e de
uma for ma me cre den cia as su mir esta tri bu na para
tra tar, to car em as sun tos tão ne ces sá ri os, os qua is
de ve mos dis cu tir. Agra de ço o apar te de V. Exª.

E gos ta ria de ou vir a opi nião da Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa, com pa nhe i ra va lo ro sa.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Obri -
ga da, Se na do ra Iris de Ara ú jo. V. Exª está de pa ra-
béns por tra tar des te tema da re for ma agrá ria. Por di -
ver sas ve zes, já ocu pei a tri bu na para tra tar do as sun-
to, as sim como em di ver sos apar tes. Sou do Esta do
do Pará, que, in fe liz men te, é con si de ra do o cam peão
de mor tes no cam po. Diga-se de pas sa gem, es sas
mor tes não são de fa zen de i ros, 99% de las são de tra -
ba lha do res ru ra is. É o Esta do tam bém cam peão na li -
ber ta ção, até hoje, do que foi en con tra do de tra ba lho
aná lo go ao tra ba lho es cra vo, que, prin ci pal men te,
está no cam po. Há ne ces si da de, sem dú vi da al gu ma,
de se fa zer a re for ma agrá ria. E fa zer isso com paz é o 
que to dos que re mos. De se ja mos a paz no cam po.
Mas ela não será fe i ta com o que acon te ceu, por
exem plo, com as 524 mil fa mí li as que o Go ver no an te-
ri or di vul gou am pla men te ter as sen ta do. Des sas 524
mil fa mí li as, 460 mil não têm aces so à es tra da, 480
mil não têm aces so à água po tá vel, 420 mil não têm
aces so à ener gia elé tri ca, 299 mil não têm casa, mais
de 250 mil não ti ve ram aces so a cré di to, mais de 200
mil não ti ve ram ne nhum pro je to de as sis tên cia téc ni-
ca. Então, a fa ve li za ção agrá ria, a que fez re fe rên cia o 
Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, foi fe i ta pelo go ver no
an te ri or, que pro pa gan de ou ter fe i to re for ma agrá ria e 
as sen ta men tos. Nós não que re mos as sen tar 500 mil
fa mí li as nes sas con di ções, por que as sim não es ta re-
mos fa zen do a re for ma agrá ria, mas a fa ve li za ção
agrá ria. Nin guém pode, com cer te za, pro du zir com
dig ni da de, man ter a sua fa mí lia no cam po, pro du zir
em paz, nas pés si mas con di ções em que fo ram co lo-
ca das aque las pes so as. Eu falo como re pre sen tan te
de um Esta do onde há mais de 300 as sen ta men tos, o
Esta do do Pará. Te nho, por tan to, co nhe ci men to de
ca u sa. Não sei ape nas os nú me ros, mas co nhe ço
es ses as sen ta men tos e as pés si mas con di ções em
que aque la po pu la ção está vi ven do. Então, nós va -
mos fa zer...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
A Srª Ana Ju lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Vou

con clu ir, Sr. Pre si den te. Ve jam os re cur sos que o Go -
ver no está co lo can do para o Pro naf, para o agri cul tor
fa mi li ar, um re cor de na his tó ria bra si le i ra: são R$5,7
bi lhões para o pe que no pro du tor, para o agri cul tor fa -
mi li ar – que, sa be mos, é o ma i or res pon sá vel pela
ma nu ten ção do ho mem na ter ra e, com cer te za, o
ma i or res pon sá vel tam bém pela pro du ção agrí co la.
Por tan to, pa ra béns, Se na do ra. O cli ma que se está
ten tan do cri ar faz mu i to bem aos re a ci o ná ri os que
não que rem mu dan ças para o nos so País.
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A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Mu i-
to obri ga da, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

Sr. Pre si den te, eu vou ter mi nar, obe de cen do
aos si na is da Mesa.

Antes de con clu ir, faço uma con cla ma ção, por -
que o tema mexe ime di a ta men te com o Ple ná rio, ge -
ran do dis cus sões. Nós te mos de le var em con si de ra-
ção que, aci ma de to das as ra zões, nós te mos a ma i-
or de to das, sim bo li ca men te re pre sen ta da nes te Ple -
ná rio. Eu gos ta ria de ter mi nar o meu dis cur so apon -
tan do para esta ban de i ra e di zen do que, além de to -
dos es ses con fron tos, pre va le ça o bem des te País.

Mu i to obri ga da.
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 Ju vên cio
da Fon se ca, do PMDB de Mato Gros so do Sul. 

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se na do res, te nho re -
lu ta do em tra zer a esta tri bu na ma ze las da ad mi nis-
tra ção do meu Esta do. Qu an do se fa zem de nún ci as
de di fi cul da des da ad mi nis tra ção, no cam po de uma
ges tão trans pa ren te, na tu ral men te aca ba mos por
des lus trar o pró prio Esta do, tra zen do-lhe uma ima-
gem ne ga ti va. No en tan to, esta mi nha con du ta de
pou co fa lar aqui so bre as ma ze las do meu Esta do não 
pode sig ni fi car ig no rân cia da qui lo que se pas sa na
ad mi nis tra ção do Esta do de Mato Gros so do Sul.

Na se ma na pas sa da, abor da mos aqui o pa re cer
do Tri bu nal de Con tas do Esta do, que apon tou qua tor-
ze ir re gu la ri da des nas con tas de 2002, com vin te re -
co men da ções a se rem aca ta das pelo Go ver no para
que suas con tas não fos sem re je i ta das.

Tra go hoje um as sun to in te res san te.
O Go ver no Fe de ral, por meio da Me di da Pro vi-

só ria nº 82, pre ten deu trans fe rir, a tí tu lo de des cen tra-
li za ção da sua ma lha ro do viá ria, a seu ex clu si vo cri té-
rio, o do mí nio de até 18 mil qui lô me tros da ma lha ro -
do viá ria fe de ral.

A Me di da Pro vi só ria nº 82 es ta be le ce que a
União trans fe ri rá às uni da des da Fe de ra ção, à con ta
de do ta ção or ça men tá ria pró pria, re cur sos ori un dos
da CIDE, e que o va lor do re pas se será de R$130 mil
por qui lô me tro de ro do via fe de ral ob je to do ter mo de
trans fe rên cia de do mí nio.

A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de do mí-
nio e o re pas se de que tra ta essa me di da pro vi só ria fi -
cam con di ci o na dos a quê? De cla ra ção pelo Esta do,
na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da

União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e apli ca ção de re cur sos, efe tu a dos por sua con ta
e or dem, não cons ti tu em obri ga ção da União. Ou
seja, a União es ta va trans fe rin do a obri ga ção aos
Esta dos de fa zer a ma nu ten ção das suas pró pri as es -
tra das fe de ra is, como se isso fos se um res sar ci men to
das des pe sas que os Esta dos fi ze ram nas es tra das
fe de ra is, à sua pró pria con ta – os Esta dos como cre -
do res da União.

Ora, quem é que paga uma con ta, obri gan do-se
a pa gar ou tras con tas?

A Me di da Pro vi só ria nº 82 é uma con tra-sen so,
um pre sen te de gre go, uma fal ta de res pe i to às uni da-
des da Fe de ra ção, uma fal ta de co e rên cia in clu si ve
com o es pí ri to fe de ra ti vo da nos sa Re pú bli ca. O Esta -
do está cre dor da União, fez 500 qui lô me tros de es tra-
das fe de ra is às suas cus tas, tem um cré di to con tra a
União. E a União ago ra vai pa gar trans fe rin do tan tos
mil qui lô me tros de con ser va ção des sas es tra das, e o
Esta do fica en car re ga do de pro du zir to dos os tra ba-
lhos ne ces sá ri os para a con ser va ção das es tra das, e
a União vai pa gar R$130 mil por qui lô me tro des sas
es tra das trans fe ri das para os Esta dos. Ora, R$130 mil 
por qui lô me tro se ria o caso de di zer que, so bran do
R$100 mil por qui lô me tro, tal vez so bras se al gu ma
co i sa para re cu pe rar as des pe sas fe i tas pe los Esta -
dos. No en tan to, não é bem as sim, por que as es tra-
das são trans fe ri das em pés si mas con di ções, às ve -
zes sem pa vi men ta ção, e o Esta do fica com to das as
obri ga ções de sua re cu pe ra ção.

E es ta be le ce mais: é obri ga tó ria a re nún cia em
ju í zo, a pre ten so ou ale ga do di re i to em que se fun da a 
ação, se hou ver, con tra a União em que se pre ten da o 
res sar ci men to ou in de ni za ção por des pe sas in cor ri-
das com ro do vi as fe de ra is.

O re ce bi men to do re pas se a que se re fe re esse
ar ti go im pli ca re nún cia a qual quer pre ten são ou ale -
ga do di re i to que pos sa exis tir re la ti va men te ao res-
sar ci men to ou in de ni za ção por even tu a is des pe sas
fe i tas em ro do vi as fe de ra is.

Aqui no Se na do Fe de ral, lem bro per fe i ta men te
bem que con tra ri a mos essa me di da pro vi só ria e con -
se gui mos, com a in te li gên cia do Se na dor Sér gio Ca -
bral, Re la tor do pro je to de con ver são, es ta be le cer
nes se pro je to que o re cur so que en tra ria para os
Esta dos não re pre sen ta ria uma re ce i ta lí qui da cor-
ren te, evi tan do que, so bre es ses va lo res re pas sa dos,
além de pe que nos, ain da in ci dis se a per cen ta gem de
amor ti za ção da dí vi da dos Esta dos para com a União. 
E S.Exª tam bém in se riu uma emen da dis pon do que o 
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Esta do cre dor da União que ain da per ma ne ces se
com cré di to con tra a União não pre ci sa ria re nun ci ar
ao cré di to res tan te para re ce ber aque la im por tân cia.
O pro je to de con ver são foi apro va do com es sas duas
res sal vas im por tan tís si mas, evi tan do mais pre ju í zos
para os Esta dos.

No en tan to, Sua Exce lên cia o Pre si den te da Re -
pú bli ca ve tou in te gral men te o pro je to que foi con ver ti-
do em lei aqui, por que não ace i ta va, de for ma al gu ma,
que es ses va lo res ti ves sem na tu re za de re ce i ta lí qui-
da cor ren te. O Pre si den te que ria, so bre es ses va lo res
que re pas sa, ain da de du zir o va lor da cota-par te do
res sar ci men to da dí vi da dos Esta dos para com a
União. Ve tou a não re nún cia dos Esta dos a seus cré -
di tos ex ce den tes. Por es sas duas ra zões, ve tou in te-
gral men te o pro je to.

Mas como a União ha via as su mi do o com pro-
mis so de re pas sar aque les re cur sos aos Esta dos, e
para Mato Gros so do Sul ela en ten dia que ti nha que
re pas sar o va lor de R$89,128 mi lhões, re fe ren te às
es tra das que trans fe riu àque le Esta do, en vi ou ao
Con gres so a Me di da Pro vi só ria nº 119, abrin do cré di-
to ex tra or di ná rio na que le va lor para res sar cir o Esta -
do da im por tân cia.

Obser vem que con ti nua a pre ten são da trans fe-
rên cia das es tra das, con ti nua a pre ten são de res sar-
ci men to dos R$89 mi lhões, mas o Go ver no ve tou a
me di da pro vi só ria que dis ci pli na va esse ato. Con ti nu-
a va tam bém a pre ten são de exi gir de Mato Gros so do
Sul a re nún cia dos cré di tos ex ce den tes. Tam bém exi -
gia do Esta do, pelo que está na me di da pro vi só ria,
que não re co nhe ces se uma re ce i ta lí qui da cor ren te. E
no va lor re pas sa do, de res sar ci men to das es tra das,
tam bém in ci di ria a cota da de du ção da dí vi da do Esta -
do de Mato Gros so com a União.

Essa me di da pro vi só ria – mu i to bem re la ta da
pelo no bre Se na dor Luiz Otá vio –, trans for ma da em
lei, abriu cré di to su ple men tar. Com isso, a União está
pron ta para as si nar o con vê nio de re pas se des sas es -
tra das para Mato Gros so do Sul, e o Esta do pron to
para re nun ci ar, em pri me i ro lu gar, a seu cré di to de
R$370 mi lhões, e a as su mir a con ser va ção, cons tru-
ção, ma nu ten ção, en fim, to das as obri ga ções de cen -
te nas e cen te nas de qui lô me tros de es tra das fe de ra is.

A Se na do ra Iris de Ara ú jo, ten do as su mi do a tri -
bu na há pou cos mi nu tos, mos trou-se per ple xa com
as in va sões de ter ras pro du ti vas nes te País, o que in -
tran qüi li za a de mo cra cia bra si le i ra. Mas atos como o
da Me di da Pro vi só ria nº 82 e o da Me di da Pro vi só ria
nº 119, em que há con tra di ção ab so lu ta en tre os in te-
res ses da União e do Esta do, fal se an do-se, in clu si ve,
um pro ces so de res sar ci men to de cré di to do Esta do

de Mato Gros so do Sul, bem mos tram como es ta mos
sem rumo no Exe cu ti vo. Não sa be mos o que que re-
mos ou, se sa be mos, não mos tra mos o ca mi nho cor -
re to e ló gi co das ações que têm que ser de fi ni das
para a elu ci da ção de ques tões cer ta men te im por tan-
tes para este País.

E o que acon te ce? O Go ver na dor do meu Esta -
do, Mato Gros so do Sul, sa tis fe i to com a ini ci a ti va da
União, que co lo ca em seu colo gran des obri ga ções, a
ma nu ten ção de cen te nas de es tra das fe de ra is, e com
a ale ga ção de que se tra ta va de res sar ci men to de
uma dí vi da da União, e pa gan do com no vas obri ga-
ções, com no vas des pe sas, con cor dou com tudo. Ele
con cor dou com tudo.

E o que faz o Go ver na dor? Re nun cia aos cré di-
tos ex ce den tes, pois o Esta do não pre ci sa de R$370
mi lhões. O Go ver na dor per doa a União os R$370 mi -
lhões e con cor da em re ce ber ape nas R$89 mi lhões,
por que com esse mon tan te re e qui li bra ria o Esta do fi -
nan ce i ra men te. Essa ne ces si da de ime di a ta de re e-
qui lí brio, essa ne ces si da de ime di a ta de ca i xa fez que
o Go ver na dor do Esta do do Mato Gros so do Sul re -
nun ci as se a R$370 mi lhões em fa vor da União. E ele
as si nou o do cu men to.

A Me di da Pro vi só ria nº 82 não foi con ver ti da em
lei, por que o pro je to de con ver são apro va do aqui, no
Con gres so, foi ve ta do in te gral men te pelo Pre si den te
da Re pú bli ca. Em se gui da, a me di da pro vi só ria que
abre cré di to su ple men tar de R$89 mi lhões é apro va-
da no Con gres so. No en tan to, an tes mes mo da sua
apro va ção pelo Con gres so, já es ta va nas mãos do
Go ver no Fe de ral uma de cla ra ção do Go ver na dor do
meu Esta do, di zen do o se guin te:

O Esta do de Mato Gros so do Sul, por
in ter mé dio do seu Go ver na dor, José Orcí rio
Mi ran da dos San tos, nos ter mos do § 3º, in -
ci so III, e do § 4º do art. 2º da Me di da Pro vi-
só ria nº 82, de 2 de de zem bro de 2002, ten -
do fir ma do o ter mo de trans fe rên cia de do -
mí nio de ro do vi as fe de ra is, de cla ra que não
pos sui qual quer de man da ju di ci al con tra a
União en vol ven do pe di do de res sar ci men to
ou in de ni za ção por des pe sas re a li za das em
ro do vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te,
com ou sem con vê nio, re nun ci an do a qual-
quer pre ten so di re i to, uma vez re ce bi da a
im por tân cia a que se re fe re o men ci o na do
ter mo de trans fe rên cia.

Essa re nún cia não tem au to ri za ção da Assem -
bléia Le gis la ti va do Esta do de Mato Gros so do Sul. E
per gun to a V. Exªs: pode um Go ver na dor de Esta do
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per do ar, ou fa zer a re mis são, ou de vol ver, ou en tre gar
R$370 mi lhões, de gra ça, à União, sem que haja lei
au to ri za ti va para isso?

Na se ma na pas sa da, des ta mes ma tri bu na, de
pos se de um pa re cer do Tri bu nal de Con tas do Esta -
do, de nun ci a mos que o Go ver na dor de Mato Gros so
do Sul, no ano pas sa do, can ce lou R$63 mi lhões de
dí vi da ati va do Esta do sem jus ti fi ca ti va. É como se o
Esta do es ti ves se na dan do em di nhe i ro. Tam bém de i-
xou de apli car R$44 mi lhões na edu ca ção no meu
Esta do e não apli cou ou tros va lo res, obri ga tó ri os
cons ti tu ci o nal men te, na sa ú de. E o que é pior, Srªs e
Srs. Se na do res, como já ex pli quei na se ma na pas sa-
da, tam bém hou ve em pe nho de mi lhões de re a is sem
a cor res pon den te do ta ção or ça men tá ria.

Ve mos, por tan to, a in ver são to tal e com ple ta de
toda a le gis la ção que dis ci pli na a con ta bi li da de de um 
Esta do. A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal não vale
nada no meu Esta do! A Cons ti tu i ção não vale nada
no meu Esta do! Não há obri ga ção de o Go ver no do
Esta do apli car as ver bas cons ti tu ci o na is nos seus va -
lo res res pec ti vos. Até em pe nho sem do ta ção or ça-
men tá ria se faz. E per dão de cré di tos que tem, com a
União, de R$370 mi lhões.

Acre di to que es ta mos vi ven do um ins tan te, em
Mato Gros so do Sul, que po de ría mos cha mar de “sín -
dro me da im pu ni da de”. E quan do um che fe de Esta -
do, um go ver na dor, um exe cu ti vo qual quer se sen te
im pu ne para pra ti car o ato que bem en ten der e ne-
nhu ma mão o al can ça – seja a mão da Jus ti ça, da Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, da Cons ti tu i ção –, co me-
ça a co me ter atos de le vi an da de. E isso está acon te-
cen do no meu Esta do, in fe liz men te.

Peço per dão ao meu povo sul-mato-gros sen se,
meu que ri do Pre si den te, por fa zer de nún ci as como
esta, por que isso não ele va o nome de Mato Gros so
do Sul. E nos traz mu i ta pre o cu pa ção quan to aos des -
ti nos do nos so Esta do, que é pro mis sor, po ten ci al-
men te rico, e está pron to para o gran de de sen vol vi-
men to, prin ci pal men te na área do agro ne gó cio: te mos
o ma i or re ba nho de gado de cor te do País, en tre 23 e
25 mi lhões de ca be ças. Exis te uma in fra-es tru tu ra ne -
ces si tan do de in ves ti men to para que a ri que za pos sa
flu ir, ain da mais no meu Esta do, nes te que ri do Cen -
tro-Oes te, que é o fu tu ro pro mis sor des te País.

Por tan to, faço esta de nún cia – mes mo por que
te nho obri ga ção de fazê-la –, mas fico cons tran gi do,
por que o meu Esta do não me re ce no tí ci as como esta
e um Go ver no com a “sín dro me da im pu ni da de”,
como está acon te cen do no Esta do de Mato Gros so
do Sul.

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

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia apro ve i ta a opor tu ni da de para
agra de cer aos pro fis si o na is da im pren sa, que es tão
na tri bu na de im pren sa; às au to ri da des e per so na li da-
des que in te gram a nos sa que ri da tri bu na de hon ra;
aos po pu la res, mem bros da so ci e da de ci vil, que
acom pa nham os tra ba lhos des ta Casa, nas suas ga -
le ri as; e, por fim, aos te les pec ta do res da TV Se na do
e da Rá dio Se na do pela au diên cia.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr.Pre si den te, de se jo usar a pa la vra, por cin -
co mi nu tos, pela Li de ran ça do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– Con ce do a pa la vra, por tan to, a V. Exª, Se na dor Anto -
nio Car los Ma ga lhães, 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, II, “a”, do Re gi men to Inter no.

Fica pror ro ga da a Hora do Expe di en te, por quin -
ze mi nu tos, para que pos sa mos ou vir o Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães e os três Se na do res ins cri-
tos para fa zer co mu ni ca ções ina diá ve is.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i to se tem fa la do so -
bre o com ba te à vi o lên cia, ao nar co trá fi co e ao uso de
dro gas. Entre tan to, pou cas me di das con cre tas têm
sido to ma das não ape nas por esta Casa, como tam-
bém por par te do Go ver no Fe de ral. Daí por que que ro
apre sen tar um pro je to de lei al te ran do o De cre to-Lei nº 
3.689, que diz res pe i to ao Có di go de Pro ces so Pe nal:

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

ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe -
nal –, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
ar ti go:

“Art. 261-A. Com pe te ex clu si va men te à 
De fen so ria Pú bli ca a de fe sa de acu sa dos de 
en vol vi men to no cri me or ga ni za do e no trá fi-
co de en tor pe cen tes, res sal va do o acu sa do
que com pro ve, me di an te apre sen ta ção de
de cla ra ção de Impos to de Ren da, re cur sos
su fi ci en tes para a con tra ta ção de pro fis si o-
nal de sua es co lha.”

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

Jus ti fi ca ção

A atri bu i ção da re pre sen ta ção de acu-
sa dos de en vol vi men to no cri me or ga ni za do
e no trá fi co de en tor pe cen tes à De fen so ria
Pú bli ca é uma me di da ne ces sá ria para co i-
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bir os abu sos ve ri fi ca dos quan do gran des
cri mi no sos se va lem do pro du to de seus cri -
mes para pa gar ho no rá ri os mi li o ná ri os a ad -
vo ga dos que, sem le var em con ta os prin cí-
pi os éti cos e mo ra is que de vem nor te ar o
exer cí cio da ad vo ca cia, dão pre va lên cia a
in te res ses pes so a is e van ta gens ma te ri a is,
ain da que de pre ce dên cia cri mi no sa.

Esta Pro pos ta não pre ten de cer ce ar o
di re i to de am pla de fe sa que, de res to, é as -
se gu ra da a qual quer ci da dão.

Me nos ain da, o pro je to bus ca li mi tar,
res trin gir ou im por con di ções ao exer cí cio
da pro fis são de ad vo ga do, que é ab so lu ta-
men te in dis pen sá vel à ma nu ten ção do ple-
no Esta do de Di re i to.

A me di da, se apro va da, en gran de ce a fi -
gu ra do ad vo ga do. Li vra-o do es tig ma que uns
pou cos vêm aju dan do a er guer: de que ao ad -
vo ga do não in te res sa, não im por ta a ori gem
dos re cur sos que pa ga rão pelo seu tra ba lho.

Tra ta-se, é cla ro, de uma ava li a ção in-
cor re ta, em bo ra com pre en sí vel, pe las ra-
zões já ex pos tas.

Em ver da de, o ci da dão que abra ça a
pro fis são de ad vo ga do as su me um com pro-
mis so con si go pró prio e com a so ci e da de. E 
pa u ta a sua con du ta pro fis si o nal pelo ca mi-
nho da hon ra dez, o úni co ca mi nho que co-
nhe ce e por onde pas sa o ho mem de bem.

A pro pos ta é óti ma, opor tu na, e, te nho
cer te za, terá o apo io dos meus Pa res, da co-
mu ni da de e, em es pe ci al, da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil, que quer o me lhor para os
seus mem bros e, prin ci pal men te, para o País.

Ve jam V. Exªs que se tra ta de um pro je to co ra-
jo so. É um pro je to que en fren ta, da me lhor ma ne i ra
pos sí vel, o pro ble ma do uso do di nhe i ro ilí ci to pe los
tra fi can tes. Os tra fi can tes pa gam quan ti as mi li o ná ri-
as a ad vo ga dos que não têm es crú pu lo em es co lher
a ca u sa que de fen dem, e a so ci e da de fica à mer cê
des sas fi gu ras. Quem não pode pa gar ad vo ga do
não fica sem de fe sa, por que há a De fen so ria Pú bli-
ca, mas não é jus to que quem não te nha re cur sos lí -
ci tos uti li ze-os em sua de fe sa, pa gan do ad vo ga dos
mi li o ná ri os.

Qu e ro cha mar a aten ção des ta Casa para a se -
guin te ques tão: mu i tos vão que rer jul gar in cons ti tu ci o-
nal o pro je to. Por quê? De fe sa, am pla de fe sa? Sim,
am pla de fe sa pela De fen so ria Pú bli ca, quan do não
hou ver re cur sos. Po rém, não po dem ser uti li za dos re -

cur sos ilí ci tos para pa gar fi gu ras que de ni grem a pró -
pria Advo ca cia, fi gu ras que não po dem me re cer o
res pe i to da pró pria OAB. Cada jul ga dor ana li sa tam -
bém, por meio do ad vo ga do, a pes soa que jul ga.

Por tan to, que ro, nes te ins tan te, pe dir o apo io
des ta Casa. Gra ças à Li de ran ça do meu Par ti do, es -
tou ten do a opor tu ni da de de apre sen tar um pro je to
que só pode de fen der a so ci e da de. O Se na do Fe de ral
e a Câ ma ra dos De pu ta dos es ta ri am ma cu la dos se
esse pro je to não fos se apro va do à una ni mi da de.

Agra de ço à Li de ran ça do meu Par ti do, ao Se na-
dor José Agri pi no, a opor tu ni da de que me dá de de -
fen der uma tese tão boa e tão jus ta para a so ci e da de
bra si le i ra, que vai fi car fe liz com essa ati tu de. Se ou -
tros ór gãos não fi ca rem fe li zes é por que não es tão
que ren do se en tro sar no ca mi nho da de cên cia e da
dig ni da de.

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, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, à Se na do ra Lú cia Vâ nia, pelo pra zo de cin -
co mi nu tos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. 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, ve nho nes te
mo men to a esta tri bu na para, no va men te, des ta car
ma té ri as que tra tam da pro du ção ru ral. É um tema
que mu i to me pre o cu pa, tan to por sua par ti ci pa ção
ex pres si va na eco no mia e na ba lan ça co mer ci al
quan to pela sua im por tân cia para o meu Esta do, o
Esta do de Go iás – se gun do pólo pro du tor de grãos.

Da mes ma for ma que te nho co bra do um pla no
de re for ma agrá ria que ga ran ta a paz no cam po num
mo men to de ten são, re gis tro aqui a mi nha pre o cu pa-
ção com as ma té ri as que hoje es tão es tam pa das na
im pren sa na ci o nal, es pe ci al men te na im pren sa de
Go iás, por meio de um jor nal de ma i or cir cu la ção, O
Po pu lar. Em seu ca der no de Eco no mia, há um tí tu lo
pre o cu pan te: “Pro du to res pe dem so cor ro”. De for ma re -
su mi da, a ma té ria do jor nal O Po pu lar diz o se guin te:

CNA e fe de ra ções da agri cul tu ra aler -
tam Mi nis tro e Con gres so Na ci o nal so bre o
ris co de “ca tás tro fe” na co mer ci a li za ção da
sa fra de mi lho.

A ma té ria diz que as fe de ra ções de agri cul tu ra
de todo o País so li ci tam ao Con gres so Na ci o nal me di-
da de emer gên cia para li be rar re cur sos para apo i ar a
co mer ci a li za ção da sa fra de mi lho.
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O Pre si den te da Fe de ra ção da Agri cul tu ra do
Esta do de Go iás (Faeg), Ma cel Ca i xe ta, que tam bém
pre si de a Co mis são de Grãos da Con fe de ra ção Na ci-
o nal da Agri cul tu ra (CNA), en tre gou on tem ao Mi nis-
tro da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, do cu men to
des cre ven do o qua dro caó ti co do mer ca do bra si le i ro
de mi lho. Jun to a esse do cu men to, ele pro põe me di-
das para evi tar uma ca tás tro fe para os pro du to res.

De acor do com o di ri gen te da CNA, em Go iás,
onde o cus to de pro du ção por saca de mi lho foi de
R$13,95, esse pro du to está sen do co mer ci a li za do no
mer ca do, a va lor de on tem, a R$12,00. O mes mo pro -
du to, que tem o mes mo cus to de pro du ção em Mato
Gros so, está sen do co mer ci a li za do ao pre ço de
R$9,00 a saca.

Se gun do o Pre si den te da CNA, Ma cel Ca i xe-
ta, “se o Go ver no não anun ci ar me di das con cre tas
nos pró xi mos dias, não te mos al ter na ti va se não re -
co men dar aos pro du to res que não plan tem mi lho
na pró xi ma sa fra”. Diz o Pre si den te da CNA que
teme por um novo en di vi da men to do seg men to agrí -
co la. Se gun do ele, já são inú me ros os ca sos de pro -
du to res que es tão de vol ven do se men tes de mi lho
aos seus for ne ce do res.

Entre as al ter na ti vas apre sen ta das no do cu-
men to para ame ni zar a cri se na co mer ci a li za ção de
mi lho, os pro du to res su ge rem um es for ço con cen-
tra do no sen ti do de pro mo ver a ex por ta ção de 4 mi -
lhões de to ne la das do pro du to, bem como a li be ra-
ção dos con tra tos de op ção para mais 2 a 2,5 mi -
lhões de to ne la das.

Se gun do o Sr. Ma cel Ca i xe ta, te mos um ex ce-
den te de apro xi ma da men te 8 mi lhões de to ne la das
de mi lho no País e o mer ca do in ter no não tem ca pa ci-
da de para ab sor ver essa quan ti da de do pro du to. So -
men te por meio de um es for ço con cen tra do na área
de ex por ta ção po de re mos re gu lar o mer ca do.

O Pre si den te da Co mis são de Grãos da CNA re -
co nhe ce o es for ço do Sr. Mi nis tro da Agri cul tu ra, Ro -
ber to Ro dri gues, que tem de mons tra do em pe nho na
bus ca de al ter na ti vas de apo io à co mer ci a li za ção do
mi lho, em bo ra res sal te que o Mi nis tro não tem au to-
no mia para em pe nhar re cur sos fi nan ce i ros para essa
co mer ci a li za ção. Res sal ta ain da o Sr. Ma cel Ca i xe ta
que não pode di zer o mes mo do Mi nis tro da Fa zen da,
Anto nio Pa loc ci, que, se gun do ele, pa re ce en ten der
mu i to pou co de agri cul tu ra e tem mos tra do, até ago ra,
pou ca sen si bi li da de para o caso. Afir ma o Sr. Ma cel
Ca i xe ta que tudo in di ca que se man te rá a ci clo ti mia
na pro du ção bra si le i ra de mi lho, al ter nan do anos de
gran des sa fras com ou tros de for te es cas sez do pro -
du to.

Qu e ro, nes ta opor tu ni da de, so li ci tar ao Lí der do
Go ver no e aos lí de res par ti dá ri os que so me mos for -
ças no sen ti do de sen si bi li zar o Go ver no para esse
gra ve pro ble ma que afe ta, hoje, a agri cul tu ra bra si le i-
ra. Te nho per fe i ta cla re za de que o Sr. Mi nis tro da Fa -
zen da, Anto nio Pal lo ci, a quem co nhe ci no Con gres so
Na ci o nal, pela sua re ti dão e pelo seu com pro mis so
com o País, ha ve rá de to mar me di das ur gen tes no
sen ti do de so lu ci o nar esse gra ve pro ble ma para um
se tor que, sem dú vi da al gu ma, é re ve ren ci a do em
todo o País, por que foi o res pon sá vel pela res pos ta
po si ti va na nos sa ba lan ça co mer ci al, num mo men to
de ex tre ma ne ces si da de, em que o Bra sil cla ma por
mais em pre go e mais pro du ção.

Por tan to, de i xo meu ape lo em nome do meu
Esta do, Go iás, o ter ce i ro pólo pro du tor de grãos,
para que haja sen si bi li da de do Go ver no para re sol-
ver a gra ve cri se que afe ta os pro du to res de mi lho de
todo o País.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Pre si dên cia des ta ca a pre sen ça, em ple ná-
rio, da gran de De pu ta da Ká tia Abreu, do PFL do Esta -
do de To can tins, acom pa nha da do em pre sá rio Edi lon
San tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, Se na dor Pa u lo
Paim.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
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, Srªs e Srs. Se na do res, é com tris te za e
com pe sar que uso a pa la vra, nes te mo men to, para
re gis trar o as sas si na to, no cum pri men to do de ver, do
cabo Lu ce no Alen car Pe re i ra, do 15º Ba ta lhão da Po -
lí cia Mi li tar, nes ta ma dru ga da, na ci da de de Ca no as,
no Esta do do Rio Gran de do Sul. 

O cabo Lu ce no era um pro fis si o nal e um mi li tan-
te ati vo, que tra ba lhou mu i to jun to à cor po ra ção e à
so ci e da de para que eu che gas se a esta Casa. 

Pro fis si o nal de di ca do e ho mem de gran de de -
ter mi na ção, o cabo Lu ce no Alen car, mor to em ser vi-
ço, dig ni fi ca va e hon ra va com seu exem plo a Bri ga da
Mi li tar do Rio Gran de do Sul, em cu jas fi le i ras in gres-
sou em 1989. 

O cabo Lu ce no de i xa vi ú va a Srª Ânge la Rosa
Pe re i ra e qua tro fi lhos me no res: Osval do, de 12 anos;
Lu ci a na, de 10 anos; Jé fer son, de 7 anos. 

Com a mor te do cabo Lu ce no, tra go tam bém um 
de po i men to do quan to a vi o lên cia avan ça em nos so
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País. No meu Esta do, so men te nes te ano, qua tro po li-
ci a is mi li ta res fo ram as sas si na dos.

O cabo Lu ce no, por ter uma li ga ção com este
Par la men tar, es te ve em Bra sí lia na se ma na re tra sa da
e eu, como Pre si den te em exer cí cio des ta Casa, o re -
ce bi na sex ta-fe i ra, jun ta men te com os co man dan tes
da Bri ga da Mi li tar de pra ti ca men te to dos os Esta dos
do País. Lem bro-me das pa la vras do cabo Lu ce no
que di zia que a pro fis são dos po li ci a is mi li ta res é de
alto ris co e que, in fe liz men te, exis te a pos si bi li da de,
na PEC 40, da pre vi dên cia, de eles se rem re ti ra dos
da ca te go ria de ser vi dor pú bli co para efe i to de apo -
sen ta do ria, ou seja, de i xa rem de par ti ci par da pre vi-
dên cia pú bli ca e en tra rem no re gi me ge ral da pre vi-
dên cia. To dos os co man dan tes, que li de ra vam o cabo
Lu ci a no, pe di ram a este Par la men tar que as Po lí ci as
Mi li ta res do nos so País não te nham pri vi lé gi os, mas
so men te o mes mo tra ta men to dado às For ças Arma -
das – Ae ro náu ti ca, Ma ri nha e Exér ci to –, pois en fren-
tam ban di dos e cri mi no sos di a ri a men te, em de fe sa
da po pu la ção.

A mor te do cabo Lu ci a no no exer cí cio da fun-
ção, ou seja, tra ba lhan do em de fe sa da po pu la ção,
de mons tra o quan to é for te essa re i vin di ca ção.

Por isso, Sr. Pre si den te, ao en tre gar este pro-
nun ci a men to, faço um ape lo para que se dê a to dos
os po li ci a is mi li ta res o mes mo tra ta men to que será
dado às For ças Arma das na re for ma da pre vi dên cia.

Tam bém en ca mi nho à Mesa, Sr. Pre si den te,
um ou tro pro nun ci a men to, apro ve i tan do o tem po de 
que ain da dis po nho, ape nas para de mons trar mi-
nha ale gria por esta Casa ter apro va do on tem um
pro je to de ini ci a ti va do Pre si den te Lula que faz com
que a ges tan te re ce ba na pró pria em pre sa a con-
ces são de li cen ça, à qual tem di re i to, não mais ne -
ces si tan do aguar dar na fila da Pre vi dên cia, até por -
que, na Câ ma ra dos De pu ta dos tra mi ta, des de
2000, um pro je to do mes mo teor, de au to ria des te
Par la men tar. Impor tan te para mim é que a lei está
con sa gra da por ini ci a ti va do Pre si den te e será san -
ci o na da. Sin to-me con tem pla do. Inclu si ve eu di ria
que mi lhões de mu lhe res des te País agra de cem ao
Con gres so Na ci o nal e ao Pre si den te da Re pú bli ca
por esta Casa ter apro va do este pro je to que, com
cer te za, será san ci o na do.

Era o que ti nha a di zer.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Se na do apro vou on -

tem pro je to que res ta be le ce a res pon sa bi li da de das
em pre sas pri va das em pa gar di re ta men te o be ne fí cio
do sa lá rio-ma ter ni da de de suas fun ci o ná ri as.

Com o pro je to, a em pre sa vol ta rá a pa gar o sa lá-
rio-ma ter ni da de – hoje fe i to di re ta men te pelo INSS –
e será com pen sa da no mo men to do re co lhi men to das 
con tri bu i ções in ci den tes so bre a fo lha de sa lá ri os.

Ori un do do Po der Exe cu ti vo, esse pro je to che -
gou ao Con gres so Na ci o nal no dia 12 de mar ço des te
ano e, como se ob ser va, teve rá pi da tra mi ta ção.

Tal pro pos ta co in ci de em seu ob je ti vo e mes -
mo em di ver sos as pec tos de re da ção com o Pro je-
to de Lei nº 2520/2000, de mi nha au to ria, apre sen-
ta do quan do ain da exer cia o man da to de De pu ta do
Fe de ral.

Nos so prin ci pal ob je ti vo era cor ri gir uma in jus ti-
ça da Lei nº 9.876, que obri ga va as tra ba lha do ras
ges tan tes a se sub me te rem ao des con for to de enor -
mes fi las e à bu ro cra cia dos pos tos da Pre vi dên cia
So ci al para re que re rem um be ne fí cio que vi nha sen -
do pago re gu lar men te e com se gu ran ça  pe las em-
pre sas.

O ob je ti vo da que la lei era com ba ter a fra u de,
mas des de sua edi ção en ten día mos que esse com -
ba te po de ria ser al can ça do com o aper fe i ço a men to
da má qui na de fis ca li za ção do INSS e não por meio
do sa cri fí cio im pos to às se gu ra das.

O pro je to apro va do on tem vem nos dar ra zão.
Ele co in ci de com o apri mo ra men to do se tor de fis ca li-
za ção do INSS, após a in tro du ção da Guia de Re co-
lhi men to do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
e Infor ma ções à Pre vi dên cia So ci al (GFIP), que deu à 
Pre vi dên cia So ci al me ca nis mos que ga ran tem o con -
tro le e a se gu ran ça do sis te ma, pos si bi li tan do que se -
jam co i bi das fra u des.

Por meio da GFIP a Pre vi dên cia So ci al ob tém,
das em pre sas, men sal men te, e de for ma dis cri mi na-
da, in for ma ções so bre os fa tos ge ra do res de con tri bu-
i ções pre vi den ciá ri as e ou tras de in te res se do INSS,
in clu si ve re la ti vas às de du ções e com pen sa ções ca -
bí ve is.

O pro je to do go ver no tam bém vem ao en con tro
do que era nos so ob je ti vo, pois efe ti va men te be ne fi ci-
a rá as em pre ga das ges tan tes, pro por ci o nan do a elas
ma i or con for to e pro te ção à sa ú de, já que es ta rão dis -
pen sa das de re cor re rem às agên ci as da Pre vi dên cia
So ci al para o re ce bi men to do be ne fí cio.

De acor do com o pro je to, o INSS con ti nu a rá res -
pon sá vel pelo pa ga men to do sa lá rio-ma ter ni da de à
se gu ra da ado tan te, “em ra zão da ne ces si da de de
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me lhor aná li se e con tro le da le ga li da de da pre ten-
são”, e à tra ba lha do ra avul sa.

A mu dan ça pre vis ta na pro pos ta não atin ge o
uni ver so das mu lhe res que são em pre ga das do més ti-
cas e tra ba lha do ras ru ra is. Elas con ti nu a rão a re ce ber
o sa lá rio-ma ter ni da de no INSS. 

O pro je to do go ver no tam bém man tém a res -
pon sa bi li da de do INSS para pa gar o sa lá rio-ma ter-
ni da de das mães ado ti vas e das tra ba lha do ras avul -
sas, o que em nos so pro je to trans fe ria para as em -
pre sas.

Por tan to, di an te das co in ci dên ci as de prin cí pi os
e de ob je ti vos, não po de ria de i xar de apla u dir a apro -
va ção pelo Se na do do pro je to de lei do go ver no que
em todo o seu con te ú do veio con tem plar o que pro -
pug ná va mos com a pro pos ta que apre sen ta mos na
Câ ma ra dos De pu ta dos há mais de três anos.

Era o que ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Paim,
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) – Com a pa -
la vra o Se na dor Mão San ta, úl ti mo ora dor ins cri to an -
tes do iní cio da Ordem do Dia. 

Peço a V. Exª, que tem cin co mi nu tos, que se
ate nha ao tem po que lhe é des ti na do para que pos sa-
mos cum prir o nos so ho rá rio.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Pre si-
den te José Sar ney, Srªs e Srs. Se na do res, bra si le i ras
e bra si le i ros que as sis tem à TV e à Rá dio Se na do
nes te 16 de ju lho, mês que é o pon to alto do tu ris mo
no Pi a uí, no del ta do rio Par na í ba.

Ocu po esta tri bu na hoje para agra de cer an te-
ci pa da men te a Deus por ter fe i to o li to ral do Pi a uí,
um dos mais be los do mun do. Ses sen ta e seis qui -
lô me tros ape nas, o me nor li to ral de um Esta do bra -
si le i ro, mas é como per fu me fran cês: pe que ni no,
com mu i ta es sên cia. Lá está en cra va do o del ta. O
rio Par na í ba abre-se di fe ren te men te, não úni co,
como o gran di o so Ama zo nas, mas lem bran do a le -
tra gre ga del ta. Abre-se em cin co rios – e, para nós
que não es tu da mos o gre go, lem bra mais uma
“mão san ta”, uma mão, com cer te za san ta, que
cria se ten ta e oito ilhas en can ta do ras. São dois ter-
ços si tu a dos no Ma ra nhão do Pre si den te Sar ney e
um ter ço no nos so Pi a uí.

 Mas o Bra sil, com es sas di fi cul da des em suas
li nhas aé re as, fi cou sem a li nha que pou sa va em
Pa ra na í ba, quan do cor ta ram mais de cem de las. O
trans por te bra si le i ro é o ro do viá rio. O Go ver no da
re vo lu ção, o da di ta du ra, que te nho que agra de cer
aqui, foi ca paz de co lo car as fal to des de os ver des
ma res bra vi os até a Ba hia do Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães. Como é lon go o per cur so do mar à
Ba hia! E nós, no mo men to, so mos in ca pa zes e in -
com pe ten tes de ta par os bu ra cos da que la es tra da.
Há sete me ses que ten ta mos – o Mi nis té rio do
Trans por te e o Go ver no – ta par es ses bu ra cos. É
tem po de o Pre si den te Lula se lem brar de que tem
que go ver nar o Go ver no.

As es tra das es tão es bu ra ca das. Então, o tu ris mo
do Pi a uí se faz da ca pi tal, a en can ta do ra Te re si na, rumo 
às ci da des in te ri o ra nas. Qu an do a BR foi cons tru í da, no
Go ver no da re vo lu ção, era Go ver na dor do Esta do o
hoje Enge nhe i ro e Se na dor Alber to Sil va. Uma es tra da
tem uma vida mé dia. Se nós, hu ma nos, te mos uma vida 
mé dia de 68 anos, no Bra sil, a es tra da tem, no má xi mo,
30 anos. Como já faz trin ta anos, ela foi bem cons tru í da
pelo Go ver no re vo lu ci o ná rio, mas fo mos in ca pa zes de
con ser vá-la. Por tan to, a es tra da que vai de Te re si na,
onde che ga todo o flu xo tu rís ti co da en can ta do ra ca pi-
tal, em di re ção às ci da des de Altos, Cam po Ma i or, Co -
cal de Te lha, Ca pi tão de Cam pos, Pi ri pi ri, Pi ra cu ru ca,
Bu ri ti dos Lo pes, Pa ra na í ba, está im pos si bi li tan do o de -
sen vol vi men to e a ri que za do tu ris mo do Pi a uí e a fe li ci-
da de do povo bra si le i ro que não pode co nhe cer os en -
can tos da na tu re za que Deus fez lá.

Che ga lá por que, no nos so Go ver no, Sr. Pre si-
den te, cons tru í mos uma es tra da acom pa nhan do o rio 
Par na í ba, que não se pa ra, mas que une o Pi a uí ao
Ma ra nhão.Então, a es tra da, que sai de Te re si na, pas -
san do por José de Fre i tas, Ca be ce i ras do Pi a uí, Bar -
ras, Ba ta lha, Espe ran ti na, Jo a quim Pi res e Bu ri ti dos
Lo pes, che ga à Par na í ba. É a es tra da es ta du al que
está per mi tin do o flu xo do tu ris mo.

Esse é o nos so ape lo. Como ho mem do Nor -
des te, lem bro-me da Ba hia, da Ba hia mãe de to dos
nós, da Ba hia sede da nos sa pri me i ra ca pi tal. Lá, sa -
bi a men te, o povo ba i a no cer ta vez cha mou um de
seus go ver nos de va ga re za.  Que isso não acon te ça
nes te Go ver no, que ele não seja cha ma do de va ga-
re za II por não tra zer ao povo bra si le i ro aqui lo que
está es cri to em nos sa ban de i ra: or dem e pro gres so.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos que se rão li dos pela Srª 1ª Se cre ta ria
em exer cí cio, Se na do ra Iris de Ara ú jo.

São li dos os se guin tes
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 282, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 3.689, de 3
de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces-
so Pe nal –, para de ter mi nar que os acu-
sa dos de en vol vi men to no cri me or ga ni-
za do e no trá fi co de en tor pe cen tes se jam
re pre sen ta dos pela De fen so ria Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro

de 1941 -Có di go de Pro ces so Pe nal –, pas sa a vi go-
rar acres ci do do se guin te ar ti go:

“Art. 261-A. Com pe te ex clu si va men te à 
De fen so ria Pú bli ca a de fe sa de acu sa dos de 
en vol vi men to no cri me or ga ni za do e no trá fi-
co de en tor pe cen tes, res sal va do o acu sa do
que com pro ve, me di an te apre sen ta ção de
de cla ra ção de im pos to de ren da, re cur sos
su fi ci en tes para a con tra ta ção de pro fis si o-
nal de sua es co lha.”

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

Jus ti fi ca ção

A atri bu i ção da re pre sen ta ção de acu sa dos de
en vol vi men to no cri me or ga ni za do e no trá fi co de en -
tor pe cen tes à De fen so ria Pú bli ca é uma me di da ne -
ces sá ria para co i bir os abu sos ve ri fi ca dos quan do
gran des cri mi no sos va lem-se do pro du to de seus cri -
mes para pa gar ho no rá ri os mi li o ná ri os a ad vo ga dos
que, sem le var em con ta prin cí pi os éti cos e mo ra is
que de vem nor te ar o exer cí cio da ad vo ca cia, dão pre -
va lên cia a in te res ses pes so a is e van ta gens ma te ri a is,
ain da que de pro ce dên cia cri mi no sa.

Esta Pro pos ta não pre ten de cer ce ar o di re i to de
am pla de fe sa que, de res to, é as se gu ra da a qual quer
ci da dão.

Me nos ain da, o pro je to bus ca li mi tar, res trin gir
ou im por con di ções ao exer cí cio da pro fis são de ad -
vo ga do, que é ab so lu ta men te in dis pen sá vel à ma nu-
ten ção do ple no Esta do de Di re i to.

A me di da, se apro va da, en gran de ce a fi gu ra do
ad vo ga do. Li vra-o do es tig ma que uns pou cos vem
aju dan do a er guer: de que, ao ad vo ga do, não in te res-
sa, não im por ta a ori gem dos re cur sos que pa ga rão
pelo seu tra ba lho.

Tra ta-se, é cla ro, de uma ava li a ção in cor re ta,
em bo ra com pre en sí vel, pe las ra zões já ex pos tas.

Em ver da de, o ci da dão que abra ça a pro fis são
de ad vo ga do as su me um com pro mis so con si go pró -
prio e com a so ci e da de.E pa u ta sua con du ta pro fis si-

o nal pelo ca mi nho da hon ra dez. O úni co ca mi nho que 
co nhe ce e por onde pas sa o ho mem de bem.

A pro pos ta é boa, opor tu na e, te nho cer te za,
terá o apo io de meus Pa res e da co mu ni da de, em es -
pe ci al da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, que quer o 
me lhor para seus mem bros e, prin ci pal men te, para o
País.

Sala das Ses sões, 16 de Ju lho de 2003. – Se na-
dor Anto nio Car los Ma ga lhães

LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA
PELA SUB SE CRE TA RIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

Có di go de Pro ces so Pe nal.

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

(Á 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 Nº283, DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.504, de 1997, para
per mi tir a pro pa gan da ele i to ral logo após 
a es co lha da can di da tu ra em con ven ção
par ti dá ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put do art. 36 da Lei nº 9.504, de

1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 36. A pro pa gan da ele i to ral so men-
te será per mi ti da após a es co lha da can di-
da tu ra em con ven ção par ti dá

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

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no art. 16 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção dada pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993.

Jus ti fi ca ção

A so ci e da de bra si le i ra, a cada dia que pas sa,
de man da mais cla re za, ob je ti vi da de e qua li da de na
co mu ni ca ção en tre os can di da tos a car gos ele ti vos e
o ele i to ra do. Do pon to de vis ta do ele i tor, o voto pode
se trans for mar em um enig ma, na me di da em que ele
cor re con tra o tem po para co nhe cer e dis cu tir as idéi -
as do can di da to e ava li ar a sua ca pa ci da de para im -
ple men tá-las. Qu an to me nor o tem po em que o can di-
da to pode se dar a co nhe cer, ma i o res tor nam-se as
chan ces de uma es co lha equi vo ca da. E nos so País
não pode se dar ao luxo de de ci dir sem lan çar mão de 
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to dos os me i os dis po ní ve is para a oti mi za ção das de -
ci sões.

E o tem po é um des ses me i os. Po de mos afir -
mar, pois, que, quan to ma i or for o tem po de que pu der
dis por um can di da to para co mu ni car suas idéi as e
pro je tos ao ele i to ra do, ma i or será a qua li da de de nos -
sa po lí ti ca. Mais ele i to res se rão al can ça dos; mais dis -
cus sões po de rá ha ver; ma i or será, en fim, o co nhe ci-
men to pu bli ca men te dis po ní vel acer ca do can di da to.

É nes se sen ti do que ve nho, com o pre sen te pro -
je to de lei, con cla mar os no bres pa res a apo i a rem
esta ini ci a ti va de ra ci o na li za ção das con di ções de co -
mu ni ca ção en tre can di da tos e ele i to res. Os no vos ter -
mos pro pos tos para o art. 36 da Lei nº 9.504/97 ob je ti-
vam o iní cio da co mu ni ca ção po lí ti ca tão haja a de fi ni-
ção da can di da tu ra em con ven ção. Sem pro te la ções
ou li mi ta ções que pa re cem pre su mir cer ta ne ces si da-
de de pou par o ele i tor da co mu ni ca ção po lí ti ca. Antes, 
nos so pos tu la do é o de que o Bra sil tem pres sa de
uma po lí ti ca tão es cla re ci da quan to pos sí vel, e este
pro je to visa jus ta men te a isso: sem atro pe los, mas
com de ci são, lan çar mão de todo o tem po dis po ní vel
para a me lho ra de nos sa po lí ti ca.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Ce sar Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

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

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

CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos

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

....................................................................................
Art. 16. (*) A lei que al te rar o pro ces so ele i to ral

só en tra rá em vi gor um ano após sua pro mul ga ção.
(*) Emen da Cons ti tu ci o nal nº 4, de 1993

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

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio
do car go de Pre si den te da Re pu bli ca, faço sa ber que 
o Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se-
guin te lei:

Dis po si ções Ge ra is

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

Art. 36. À pro pa gan da ele i to ral so men te é per mi-
ti da após o dia 5 de ju lho do ano da ele i ção.

§ 1º Ao pos tu lan te a can di da tu ra a car go ele ti vo
é per mi ti da a re a li za ção, na quin ze na an te ri or à es co-
lha pelo par ti do, de pro pa gan da in tra par ti dá ria com
vis ta à in di ca ção de seu nome, ve da do o uso de rá dio,
te le vi são e out do or.

§ 2º No se gun do se mes tre do ano da ele i ção,
não será ve i cu la da a pro pa gan da par ti dá ria gra tu i ta
pre vis ta em lei nem per mi ti do qual quer tipo de pro pa-
gan da po lí ti ca paga no rá dio e na te le vi são.

§ 3º A vi o la ção do dis pos to nes te ar ti go su je i ta rá
o res pon sá vel pela di vul ga ção da pro pa gan da e,
quan do com pro va do seu pré vio co nhe ci men to, o be -
ne fi ciá rio, à mul ta no va lor de vin te mil a cin qüen ta mil
Ufir ou equi va len te ao cus to da pro pa gan da, se este
for ma i or.
....................................................................................

Bra sí lia, 30 de se tem bro de 1997; 176º da Inde -
pen dên cia e 109º da Re pú bli ca. – MAR CO ANTO NIO
DE OLI VE I RA MA CI EL, lris Re zen de.
....................................................................................

(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 284 , DE 2003

Acres cen ta os §§ 1º e 2º ao art. 41-A 
da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 41-A da Lei nº 9.504, de 1997, pas -

sa a vi ger acres ci do dos se guin tes §§ 1º e 2º:
“Art. 41-A ..............................................
§ 1º As pe na li da des pre vis tas no ca-

put des te ar ti go te rão efi cá cia após o trân si-
to em jul ga do da res pec ti va sen ten ça con-
de na tó ria.

§ 2º A re pre sen ta ção fun da men ta da
em cap ta ção de su frá gio pre vis ta no ca put
des te ar ti go po de rá ser pro pos ta até cin co
dias após a data da ele i ção.(NR)”

Art. 2º 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 pre sen te pro po si ção tem o ob je ti vo de pro mo-
ver o acrés ci mo de dois pa rá gra fos ao art. 41-A da Lei
nº 9.504, de 1997, que es ta be le ce nor mas para as
ele i ções.

Como é sa bi do, esse ar ti go foi adi ta do à cha ma-
da Lei das Ele i ções pela Lei nº 9.840/1999, que re sul-
tou de pro je to po pu lar en ca be ça do pela Con fe rên cia
Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil com o ob je ti vo de to lher
e pu nir a cha ma da com pra de vo tos.

Entre tan to, sem em bar go do fim me ri tó rio do
pro je to, a sua apli ca ção, por ve zes, tem im pli ca do a
inob ser vân cia dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is da pre-
sun ção de ino cên cia (art. 5º, LVII) e da se gu ran ça ju rí-
di ca (art. 5º, ca put).

Por essa ra zão, es ta mos pro pon do o acrés ci mo
de dois pa rá gra fos. ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97,
pri me i ro para que a apli ca ção das pe na li da des pre-
vis tas ocor ra so men te após o trân si to em jul ga do da
de ci são con de na tó ria e, tam bém, para fi xar o quin to
dia após a data da ele i ção como ter mo fi nal para a
apre sen ta ção da ação pre vis ta no su pra ci ta do ar ti go.

A pro pó si to, cabe re gis trar aqui que o pró prio
Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral (TSE) tem, por as sim di zer,
fle xi bi li za do o en ten di men to de que a de ci são con de-
na tó ria pre vis ta na nor ma le gal em ques tão tem efi cá-
cia ime di a ta.

Com efe i to, ao edi tar a Re so lu ção nº 20.993, de
26-2-2002, que dis pôs so bre a es co lha e o re gis tro de 
can di da tos às ele i ções de 2002 o TSE as sim es ta tu iu:

Art. 56. Os tri bu na is de ve rão can ce lar
au to ma ti ca men te o re gis tro de can di da to/a
que ve nha a re nun ci ar ou fa le cer.

Pa rá gra fo úni co. No caso de o/a can di-
da to/a ser con si de ra do/a ine le gí vel ou ter
seu re gis tro cas sa do, os tri bu na is re gi o na is
ele i to ra is can ce la rão o re gis tro após o trân -
si to em jul ga do da de ci são. (Gri fo nos so).

Des se modo, o pro je to de lei que ora sub me te-
mos à Casa vai ao en con tro des sa ati tu de pru den te
da Cor te Su pe ri or Ele i to ral, no sen ti do de fa zer pre-
va le cer o prin cí pio cons ti tu ci o nal da pre sun ção da
ino cên cia do acu sa do até o trân si to em jul ga do da
sen ten ça con de na tó ria.

Pon de re-se, a pro pó si to, que se o can di da to,
ten do o re gis tro cas sa do em pri me i ra ins tân cia, for
im pe di do de con cor rer a ele i ção e vier a ter a con de-
na ção afas ta da em ins tân cia re cur sal, so fre rá pre ju í-
zo in jus to e ir re pa rá vel.

E é tal pre ju í zo que pre ten de mos evi tar com a
pro po si ção ora jus ti fi ca da.

Por ou tro lado, no que diz res pe i to à fi xa ção do
quin to dia após o ple i to como ter mo fi nal para pro po si-
tu ra da re pre sen ta ção pre vis ta no art. 41-A da Lei nº
9.504/97, cabe ano tar o se guin te.

Pri me i ro, de ve mos con sig nar que a ce le ri da de,
sen do já uma ca rac te rís ti ca ne ces sá ria ao di re i to pro -
ces su al, o é mais ain da em se tra tan do de pro ces so
ele i to ral.

Essa a opi nião dos dou tri na do res do di re i to ele i-
to ral, a exem plo de Tor qua to Jar dim, (Cf. Di re i to Ele i-
to ral Po si ti vo, Ed. Bra sí lia Ju rí di ca, 1994, p. 78).

E ocor re que tem ha vi do de ci sões ju di ci a is com
o en ten di men to de que não há pra zo pres cri ci o nal
para a re pre sen ta ção pre vis ta no art. 41-A.

A pro pó si to, con tes tan do uma des sas de ci sões,
veja-se a dic ção do TSE no Acór dão nº 11.524 lê-se:

Afir mar ine xis tir ter mo fi nal para pro po-
si tu ra da re pre sen ta ção do art. 22 ci ta do é
tor nar inó cuo o pra zo de quin ze dias do §
10, art. 14, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ou seja, 
ven ci do o pra zo da ação cons ti tu ci o nal, dis -
po ria o re pre sen tan te de ou tro, de seu al vi-
tre, com a re pre sen ta ção da lei com ple men-
tar. Tal so lu ção afron ta a Cons ti tu i ção Fe de-
ral. (Cf. Alber to Rol lo e Enir Bra ga, Ine le gi-
bi li da de à Luz da Ju ris pru dên cia, Fi ú za,
1995, p. 64).

Com efe i to, a afir ma ção re fe ri da na pas sa gem
da de ci são do TSE aci ma trans cri ta, cons ta de de ci-
são de Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral en tão re cor ri da, e
con tra ria o di re i to à se gu ran ça, apa ná gio do Esta do
de di re i to, nor ma ba si lar da nos sa Cons ti tu i ção (art.
5º, ca put, com bi na do com art. 1º, ca put).

Como o lap so co ber to pe los atos ile ga is pre vis-
tos no art. 41-A vão des de o re gis tro da can di da tu ra
até o dia da ele i ção e ten do em vis ta que o art. 3º, ca-
put, da Lei Com ple men tar nº 64/90 pre vê o pra zo de
cin co dias após o re gis tro da can di da tu ra para a apre -
sen ta ção de im pug na ção des se re gis tro, es ta mos
pro pon do, por ra ci o cí nio ana ló gi co, que o ter mo fi nal
para o ofe re ci men to da re pre sen ta ção pre vis ta no art.
41-A se dê no quin to dia após as ele i ções.

Tal pra zo nos pa re ce ra zoá vel para que o re pre-
sen tan te co lha e pre pa re os ele men tos ne ces sá ri os
para fa zer o seu pe di do, pois ele te ria no mí ni mo cin co
dias para tan to, uma vez que, como já vis to aci ma, a
cap ta ção ile gal de su frá gio pre vis ta no art. 41-A da Lei 
nº 9.504/97 ter mi na no pró prio dia do ple i to ele i to ral.
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Ade ma is, cabe não ol vi dar que o fim do pra zo
para ofe re cer a re pre sen ta ção pre vis ta no art. 41-A em
ques tão não im pli ca que can di da tos por ven tu ra ele i tos
não pos sam mais res pon der por abu so de po der.

Com efe i to, como é sa bi do, o art. 14, § 10, da
Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê a im pug na ção do man-
da to ele ti vo no pra zo de quin ze dias con ta dos da di -
plo ma ção.

Ade ma is, o art. 262 do Có di go Ele i to ral ar ro la os 
ca sos em que cabe re cur so con tra a ex pe di ção de di -

plo ma e en tre es ses se en con tra o caso em que o di -
plo ma foi con ce di do – ou de ne ga do – em ma ni fes ta
con tra di ção com a pro va dos au tos, in clu si ve na hi pó-
te se do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

Como con clu são do aqui ex pos to, so li ci ta mos o
apo io dos no bres co le gas para a apro va ção do pro je-
to de lei que ora sub me te mos à apre ci a ção des ta
Casa.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se-
na dor Cé sar Bor ges.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti-
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;

II – a ci da da nia;

III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;

IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -
ci a ti va;

V – o plu ra lis mo po lí ti co.

Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,
que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

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

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:

....................................................................................
LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o

trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria;
....................................................................................

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta-
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:
....................................................................................

Art. 26. São con si de ra dos gas tos ele i to ra is, su -
je i tos a re gis tro e aos li mi tes fi xa dos nes ta lei, den tre
ou tros:

I – con fec ção de ma te ri al im pres so de qual quer
na tu re za e ta ma nho;

II – pro pa gan da e pu bli ci da de di re ta ou in di re ta,
por qual quer meio de di vul ga ção, des ti na da a con-
quis tar vo tos;

III – alu guel de lo ca is para a pro mo ção de atos
de cam pa nha ele i to ral;

IV – des pe sas com trans por te ou des lo ca men to
de pes so al a ser vi ço das can di da tu ras;

V – cor res pon dên cia e des pe sas pos ta is;

VI – des pe sa de ins ta la ção, or ga ni za ção e fun -
ci o na men to de co mi tês e ser vi ços ne ces sá ri os às
ele i ções;

VII – re mu ne ra ção ou gra ti fi ca ção de qual quer
es pé cie a pes so al que pres te ser vi ços às can di da tu-
ras ou aos co mi tês ele i to ra is;

VIII – mon ta gem e ope ra ção de car ros de som,
de pro pa gan da e as se me lha dos;

IX – pro du ção ou pa tro cí nio de es pe tá cu los ou
even tos pro mo ci o na is de can di da tu ra;

X – pro du ção de pro gra mas de rá dio, te le vi são ou
ví deo, in clu si ve os des ti na dos à pro pa gan da gra tu i ta;

XI – pa ga men to de ca chê de ar tis tas ou ani -
ma do res de even tos re la ci o na dos a cam pa nha ele i-
to ral;

XII – re a li za ção de pes qui sa ou tes tes pré-ele i-
to ra is;

XIII – con fec ção, aqui si ção e dis tri bu i ção de
ca mi se tas, cha ve i ros e ou tros brin des de cam pa-
nha;

XIV – alu guel de bens par ti cu la res para ve i-
cu la ção, por qual quer meio, de pro pa gan da ele i to-
ral;

XV – cus tos com a cri a ção e in clu são de sí ti os
na Inter net;

XVI – mul tas apli ca das aos par ti dos ou can di-
da tos por in fra ção do dis pos to na le gis la ção ele i to-
ral.

....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990

Esta be le ce, de acor do com o art. 14, 
§ 9º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ca sos de
ine le gi bi li da de, pra zos de ces sa ção, e de -
ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 3º Ca be rá a qual quer can di da to, a par ti do
po lí ti co, co li ga ção ou ao Mi nis té rio Pú bli co, no pra zo
de 5 (cin co) dias, con ta dos da pu bli ca ção do pe di do
de re gis tro do can di da to, im pug ná-lo em pe ti ção fun -
da men ta da.

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

Art. 22. Qu al quer par ti do po lí ti co, co li ga ção,
can di da to ou Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral po de rá re-
pre sen tar à Jus ti ça Ele i to ral, di re ta men te ao Cor re ge-
dor-Ge ral ou Re gi o nal, re la tan do fa tos e in di can do
pro vas, in dí ci os e cir cuns tân ci as e pe dir aber tu ra de
in ves ti ga ção ju di ci al para apu rar uso in de vi do, des vio
ou abu so do po der eco nô mi co ou do po der de au to ri-
da de, ou uti li za ção in de vi da de ve í cu los ou me i os de
co mu ni ca ção so ci al, em be ne fí cio de can di da to ou de
par ti do po lí ti co, obe de ci do o se guin te rito:

I – o Cor re ge dor, que terá as mes mas atri bu i-
ções do Re la tor em pro ces sos ju di ci a is, ao des pa char
a ini ci al, ado ta rá as se guin tes pro vi dên ci as:

a) or de na rá que se no ti fi que o re pre sen ta do do
con te ú do da pe ti ção, en tre gan do-se-lhe a se gun da
via apre sen ta da pelo re pre sen tan te com as có pi as
dos do cu men tos, a fim de que, no pra zo de 5 (cin co)
dias, ofe re ça am pla de fe sa, jun ta da de do cu men tos e
rol de tes te mu nhas, se ca bí vel;

b) de ter mi na rá que se sus pen da o ato que deu
mo ti vo à re pre sen ta ção, quan do for re le van te o fun da-
men to e do ato im pug na do pu der re sul tar a ine fi ciên-
cia da me di da, caso seja jul ga da pro ce den te;

c) in de fe ri rá des de logo a ini ci al, quan do não for
caso de re pre sen ta ção ou lhe fal tar al gum re qui si to
des ta lei com ple men tar;

II – no caso do Cor re ge dor in de fe rir a re cla ma-
ção ou re pre sen ta ção, ou re tar dar-lhe a so lu ção, po -
de rá o in te res sa do re no vá-la pe ran te o Tri bu nal, que
re sol ve rá den tro de 24 (vin te e qua tro) ho ras;

III – o in te res sa do, quan do for aten di do ou ocor -
rer de mo ra, po de rá le var o fato ao co nhe ci men to do

Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a fim de que se jam to ma-
das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as;

IV – fe i ta a no ti fi ca ção, a Se cre ta ria do Tri bu nal
jun ta rá aos au tos có pia au tên ti ca do ofí cio en de re ça-
do ao re pre sen ta do, bem como a pro va da en tre ga ou
da sua re cu sa em ace i tá-la ou dar re ci bo;

V – fin do o pra zo da no ti fi ca ção, com ou sem de -
fe sa, abrir-se-á pra zo de 5 (cin co) dias para in qui ri-
ção, em uma só as sen ta da, de tes te mu nhas ar ro la-
das pelo re pre sen tan te e pelo re pre sen ta do, até o
má xi mo de 6 (seis) para cada um, as qua is com pa re-
ce rão in de pen den te men te de in ti ma ção;

VI – nos 3 (três) dias sub se qüen tes, o Cor re ge-
dor pro ce de rá a to das as di li gên ci as que de ter mi nar,
ex of fi cio ou a re que ri men to das par tes;

VII – no pra zo da alí nea an te ri or, o Cor re ge dor
po de rá ou vir ter ce i ros, re fe ri dos pe las par tes, ou tes -
te mu nhas, como co nhe ce do res dos fa tos e cir cuns-
tân ci as que pos sam in flu ir na de ci são do fe i to;

VIII – quan do qual quer do cu men to ne ces sá rio à 
for ma ção da pro va se achar em po der de ter ce i ro, in -
clu si ve es ta be le ci men to de cré di to, ofi ci al ou pri va do,
o Cor re ge dor po de rá, ain da, no mes mo pra zo, or de-
nar o res pec ti vo de pó si to ou re qui si tar có pi as;

IX – se o ter ce i ro, sem jus ta ca u sa, não exi bir o
do cu men to, ou não com pa re cer a ju í zo, o Juiz po de rá
ex pe dir con tra ele man da do de pri são e ins ta u rar pro -
ces sos por cri me de de so be diên cia;

X – en cer ra do o pra zo da di la ção pro ba tó ria, as
par tes, in clu si ve o Mi nis té rio Pú bli co, po de rão apre-
sen tar ale ga ções no pra zo co mum de 2 (dois) dias;

XI – ter mi na do o pra zo para ale ga ções, os au tos
se rão con clu sos ao Cor re ge dor, no dia ime di a to, para
apre sen ta ção de re la tó rio con clu si vo so bre o que
hou ver sido apu ra do;

XII – o re la tó rio do Cor re ge dor, que será as sen-
ta do em 3 (três) dias, e os au tos da re pre sen ta ção se -
rão en ca mi nha dos ao Tri bu nal com pe ten te, no dia
ime di a to, com pe di do de in clu são in con ti nen ti do fe i to
em pa u ta, para jul ga men to na pri me i ra ses são sub se-
qüen te;

XIII – no Tri bu nal, o Pro cu ra dor-Ge ral ou Re gi o-
nal Ele i to ral terá vis ta dos au tos por 48 (qua ren ta e
oito) ho ras, para se pro nun ci ar so bre as im pu ta ções e 
con clu sões do Re la tó rio;
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XIV – jul ga da pro ce den te a re pre sen ta ção, o
Tri bu nal de cla ra rá a ine le gi bi li da de do re pre sen ta-
do e de quan tos ha jam con tri bu í do para a prá ti ca
do ato, co mi nan do-lhes san ção de ine le gi bi li da de
para as ele i ções a se re a li za rem nos 3 (três) anos
sub se qüen tes à ele i ção em que se ve ri fi cou, além
da cas sa ção do re gis tro do can di da to di re ta men te
be ne fi ci a do pela in ter fe rên cia do po der eco nô mi co
e pelo des vio ou abu so do po der de au to ri da de, de -
ter mi nan do a re mes sa dos au tos ao Mi nis té rio Pú -
bli co Ele i to ral, para ins ta u ra ção de pro ces so dis ci-
pli nar, se for o caso, e pro ces so-cri me, or de nan do
qua is quer ou tras pro vi dên ci as que a es pé cie com -
por tar;

XV – se a re pre sen ta ção for jul ga da pro ce den te
após a ele i ção do can di da to se rão re me ti das có pi as
de todo o pro ces so ao Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral,
para os fins pre vis tos no art. 14, §§ 10 e 11, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e art. 262, in ci so IV, do Có di go Ele i to-
ral.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so con tra a di plo ma ção,
in ter pos to pelo re pre sen tan te, não im pe de a atu a ção
do Mi nis té rio Pú bli co no mes mo sen ti do.

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

LEI Nº 9.840, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.504,
de 30 de se tem bro de 1997, e da Lei nº
4.737, de 15 de ju lho de 1965 – Có di go
Ele i to ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro de
1997, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti-
go:

“Art. 41-A. Res sal va do o dis pos to no art. 26 e
seus in ci sos, cons ti tui cap ta ção de su frá gio, ve da da
por esta lei, o can di da to doar, ofe re cer, pro me ter, ou
en tre gar ao ele i tor, com o fim de ob ter-lhe o voto, bem
ou van ta gem pes so al de qual quer na tu re za, in clu si ve
em pre go ou fun ção pú bli ca, des de o re gis tro da can -
di da tu ra até o dia da ele i ção, in clu si ve, sob pena de
mul ta de mil a cin qüen ta mil Ufir, e cas sa ção do re gis-
tro ou do di plo ma, ob ser va do o pro ce di men to pre vis to
no art. 22 da Lei Com ple men tar nº 64, de 18 de maio
de 1990.”

Art. 2º O § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de
se tem bro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 73. ..............................................................

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

“§ 5º Nos ca sos de des cum pri men to do dis pos to
nos in ci sos I, II, III, IV e VI do ca put, sem pre ju í zo do
dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, o can di da to be ne fi ci a-
do, agen te pú bli co ou não, fi ca rá su je i to à cas sa ção
do re gis tro ou do di plo ma.” (NR)

Art. 3º O in ci so IV do art. 262 da Lei nº 4.737, de
15 de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ral, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 262. ............................................................

.........................................................................”

“IV – con ces são ou de ne ga ção do di plo ma em
ma ni fes ta con tra di ção com a pro va dos au tos, nas hi -
pó te ses do art. 222 des ta lei, e do art. 41-A da Lei nº
9504, de 30 de se tem bro de 1997.” (NR)

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

Art. 5º Re vo ga-se o § 6º do art. 96 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997.

Bra sí lia, 28 de se tem bro de 1999; 178º da Inde -
pen dên cia e 111º da Re pú bli ca. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, José Car los Dias.

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

RESOLUÇÃO Nº 20.993, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 2002

Dis põe so bre a es co lha e o re gis tro
dos can di da tos nas ele i ções de 2002.

O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, usan do das atri bu-
i ções que lhe con fe rem o art. 105 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, e o art. 23, IX, do Có di go
Ele i to ral, re sol ve ex pe dir a se guin te ins tru ção:

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

Art. 56. Os tri bu na is ele i to ra is de ve rão can ce lar
au to ma ti ca men te o re gis tro de can di da to/a que ve nha
a re nun ci ar ou fa le cer.

Pa rá gra fo úni co. No caso de o/a can di da to/a
ser con si de ra do/a ine le gí vel ou ter seu re gis tro
cas sa do, os tri bu na is re gi o na is ele i to ra is can ce la-
rão o re gis tro após o trân si to em jul ga do da de ci-
são.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 285, DE 2003

Alte ra a re da ção do in ci so IV do art.
262 da Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de
1965, que ins ti tui o Có di go Ele i to ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so IV do art. 262 da Lei nº 4.737, de

15 de ju lho de 1965 – Có di go Ele i to ral pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 262. ...............................................
..............................................................
IV – con ces são ou de ne ga ção do di-

plo ma em ma ni fes ta con tra di ção com a pro -
va dos au tos, nas hi pó te ses do art. 222 des -
ta lei e do art. 41-A da Lei nº 9.504, de 30
de se tem bro de 1997, des de que ins tru í do
com a de ci são tran si ta da em jul ga do em
ação para apu ra ção de abu so de cap ta ção
de su frá gio. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O in ci so IV do art. 262 da Lei nº 4.737, de 15 de
ju lho de 1965, que ins ti tu iu o Có di go Ele i to ral, faz
men ção a dois dis po si ti vos im por tan tes para o en ten-
di men to da mo di fi ca ção que se pre ten de in tro du zir
com este pro je to. Tra ta-se do art. 222 do Có di go Ele i-
to ral e do art. 41-A da Lei Ele i to ral, dis po si ti vos que se 
re fe rem à cap ta ção de su frá gio, con si de ra da fra u de e
pu ni da por lei.

O art. 222 do Có di go Ele i to ral de ter mi na que “é
tam bém anu lá vel a ele i ção, quan do vi ci a da de fal si da-
de, fra u de, co a ção, uso de me i os de que tra ta o art.
237, ou em pre go de pro ces so de pro pa gan da ou cap -
ta ção de su frá gio ve da do por lei.” O art. 237 do Có di go
Ele i to ral es ta be le cia ape nas dois ca sos de ne ga ção
da di plo ma ção: 1) pro ce dên cia da in ves ti ga ção fe i ta
na Cor re ge do ria Ele i to ral, na for ma do art. 237, após
a ele i ção e an tes da di plo ma ção (quan do se ne ga va o 
di plo ma) e 2) imo ti va da men te, sem fun da men to em
pro ces so re gu lar. O re cur so para se ob ter à di plo ma-
ção ne ga da de ve ria se guir o mes mo rito pro ces su al
usa do par ne gar a di plo ma ção. A Lei Com ple men tar
nº 64/90, que tra ta das ine le gi bi li da des, re vo gou o art.
237 e cri ou, nos arts. 19 a 22, a in ves ti ga ção ju di ci al
ele i to ral.

O art. 41-A da Lei Ele i to ral, tam bém re fe ri do no
art. 262, es ta be le ce que, “res sal va do o dis pos to no
art. 26 e seus in ci sos, cons ti tui cap ta ção de su frá gio,
ve da da por esta lei, o can di da to doar, ofe re cer, pro -

me ter, ou en tre gar, ao ele i tor, com o fim de ob ter-lhe o 
voto, bem ou van ta gem pes so al de qual quer na tu re-
za, in clu si ve em pre go ou fun ção pú bli ca, des de o re -
gis tro da can di da tu ra, até o dia da ele i ção, in clu si ve,
sob pena de mul ta de mil a cin qüen ta mil UFIR, e cas -
sa ção do re gis tro ou di plo ma, ob ser va do o pro ce di-
men to pre vis to no art. 22 da Lei Com ple men tar nº 64,
de 18 de maio de 1990.”

O pre sen te pro je to de lei al te ra o in ci so IV do art. 
262 do Có di go Ele i to ral para to mar o dis po si ti vo mais
ade qua do às mu dan ças efe tu a das pela Lei Com ple-
men tar nº 64/90, além de to mar mais ri go ro so o pro -
ce di men to para a in ter po si ção de re cur so con tra a ex -
pe di ção de di plo ma, ao exi gir que seja ins tru í do com
a de ci são tran si ta da em jul ga do da ação que jul gou o
abu so de cap ta ção do su frá gio.

Sala das Ses sões,  16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Cé sar Bor ges.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TÍTULO I

....................................................................................
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:
....................................................................................

LVII – nin guém será con si de ra do cul pa do até o
trân si to em jul ga do de sen ten ça pe nal con de na tó ria;
....................................................................................

Art. 14. A so be ra nia po pu lar será exer ci da pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................

§ 10. O man da to ele ti vo po de rá ser im pug na do
ante a Jus ti ça Ele i to ral no pra zo de quin ze dias con ta-
dos da di plo ma ção, ins tru í da a ação com pro vas de
abu so do po der eco nô mi co, cor rup ção ou fra u de.

§ 11 – A ação de im pug na ção de man da to tra mi-
ta rá em se gre do de jus ti ça, res pon den do o au tor, na
for ma da lei, se te me rá ria ou de ma ni fes ta má-fé.

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Insti tui o Có di go Ele i to ral.

....................................................................................
Art. 26. O Pre si den te e o Vice-Pre si den te do Tri-

bu nal Re gi o nal se rão ele i tos por este den tre os três
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de sem bar ga do res do Tri bu nal de Jus ti ça; o ter ce i ro
de sem bar ga dor será o Cor re ge dor Re gi o nal da Jus ti-
ça Ele i to ral.

§ 1º As atri bu i ções do Cor re ge dor Re gi o nal se -
rão fi xa das pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e, em ca -
rá ter su ple ti vo ou com ple men tar, pelo Tri bu nal Re gi o-
nal Ele i to ral pe ran te o qual ser vir.

§ 2º No de sem pe nho de suas atri bu i ções o Cor -
re ge dor Re gi o nal se lo co mo ve rá para as zo nas ele i to-
ra is nos se guin tes ca sos:

I – por de ter mi na ção do Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral ou do Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral;

II – a pe di do dos ju i zes ele i to ra is;
III – a re que ri men to de Par ti do, de fe ri do pelo Tri-

bu nal Re gi o nal;
IV – sem pre que en ten der ne ces sá rio.

....................................................................................
Art. 222. É tam bém anu lá vel a vo ta ção, quan do

vi ci a da de fal si da de, fra u de, co a ção, uso de me i os de
que tra ta o Art. 237, ou em pre go de pro ces so de pro -
pa gan da ou co ta ção de su frá gi os ve da do por lei.

 § 1º Re vo ga do
Tex to ori gi nal: A pro va far-se-á em pro ces so

apar ta do, que o Tri bu nal Su pe ri or re gu la rá, ob ser va-
dos os se guin tes prin cí pi os:

I – é par te le gí ti ma para pro mo vê-lo o Mi nis té rio
Pú bli co ou o re pre sen tan te de par ti do que pos sa ser
pre ju di ca do;

II – a de nún cia, ins tru í da com jus ti fi ca ção ou do -
cu men ta ção idô nea, será ofe re ci da ao Tri bu nal ou ju í-
zo com pe ten te para di plo ma ção, e po de rá ser re je i ta-
da in li mi ne se ma ni fes ta men te in fun da da;

III – fe i ta a ci ta ção do par ti do acu sa do na pes soa
do seu re pre sen tan te ou de le ga do, terá este 48 (qua-
ren ta e oito) ho ras para con tes tar a ar güi ção, se guin-
do-se uma ins tru ção su má ria por 5 (cin co) dias, e as
le ga ções, no pra zo de 24 (vinte e qua tro) ho ras, com
as qua is se en cer ra rá provi so ri a men te o pro ces so in -
ci den te;

IV – an tes da di plo ma ção o Tri bu nal ou Jun ta
com pe ten te pro fe ri rá de ci são so bre os pro ces sos,
de ter mi nan do as re ti fi ca ções con se qüen tes às nu li-
da des que pro nun ci ar.

§ 2º Re vo ga do
Tex to ori gi nal: A sen ten ça anu la tó ria de vo ta ção

po de rá, con for me a in ten si da de do dolo, ou grau de
cul pa, de ne gar o di plo ma ao can di da to res pon sá vel,
in de pen den te men te dos re sul ta dos es co i ma dos das
nu li da des.
....................................................................................

Art. 237. A in ter fe rên cia do po der eco nô mi co e o
des vio ou abu so do po der de au to ri da de, em des fa vor
da li ber da de do voto, se rão co i bi dos e pu ni dos.

§ 1º O ele i tor é par te le gí ti ma para de nun ci ar os
cul pa dos e pro mo ver-lhes a res pon sa bi li da de, e a ne -
nhum ser vi dor pú bli co. Inclu si ve de au tar quia, de en ti-
da de pa ra es ta tal e de so ci e da de de eco no mia mis ta,
será lí ci to ne gar ou re tar dar ato de ofí cio ten den te a
esse fim.

§ 2º Qu al quer ele i tor ou par ti do po lí ti co po de rá
se di ri gir ao Cor re ge dor Ge ral ou Re gi o nal, re la tan do
fa tos e in di can do pro vas, e pe dir aber tu ra de in ves ti-
ga ção para apu rar uso in de vi do do po der eco nô mi co,
des vio ou abu so do po der de au to ri da de, em be ne fí-
cio de can di da to ou de par ti do po lí ti co.

§ 3º O Cor re ge dor, ve ri fi ca da a se ri e da de da de -
nún cia pro ce de rá ou man da rá pro ce der in ves ti ga-
ções, re gen do-se es tas, no que lhes for apli cá vel,
pela Lei nº 1.579 de 18-3-1952.
....................................................................................

Art. 262. O re cur so con tra ex pe di ção de di plo ma
ca be rá so men te nos se guin tes ca sos:

I – ine le gi bi li da de ou in com pa ti bi li da de de can -
di da to;

II – er rô nea in ter pre ta ção da lei quan to à apli ca-
ção do sis te ma de re pre sen ta ção pro por ci o nal;

III – erro de di re i to ou de fato na apu ra ção fi nal,
quan to à de ter mi na ção do quo ci en te ele i to ral ou par -
ti dá rio, con ta gem de vo tos e clas si fi ca ção de can di da-
to, ou a sua con tem pla ção sob de ter mi na da le gen da;

IV – con ces são ou de ne ga ção do di plo ma em
ma ni fes ta con tra di ção com a pro va dos au tos, nas hi -
pó te ses do art. 222 des ta lei, e do art. 41-A da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997.

LEI COMPLEMENTAR Nº 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990

Esta be le ce, de acor do com o art. 14, 
§ 9º da Cons ti tu i ção Fe de ral, ca sos de
ine le gi bi li da de, pra zos de ces sa ção, e de -
ter mi na ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 19. As trans gres sões per ti nen tes à ori gem

de va lo res pe cu niá ri os, abu so do po der eco nô mi co ou 
po lí ti co, em de tri men to da li ber da de de voto, se rão
apu ra das me di an te in ves ti ga ções ju ris di ci o na is re a li-
za das pelo Cor re ge dor-Ge ral e Cor re ge do res Re gi o-
na is Ele i to ra is.

Pa rá gra fo úni co. A apu ra ção e a pu ni ção das
trans gres sões men ci o na das no ca put des te ar ti go te -
rão o ob je ti vo de pro te ger a nor ma li da de e le gi ti mi da-
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de das ele i ções con tra a in fluên cia do po der eco nô mi-
co ou do abu so do exer cí cio de fun ção, car go ou em -
pre go na ad mi nis tra ção di re ta, in di re ta e fun da ci o nal
da União, dos es ta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni-
cí pi os.

Art. 20. O can di da to, par ti do po lí ti co ou co li ga-
ção são par te le gí ti ma para de nun ci ar os cul pa dos e
pro mo ver-lhes a res pon sa bi li da de; a ne nhum ser vi-
dor pú bli co, in clu si ve de au tar qui as, de en ti da de pa ra-
es ta tal e de so ci e da de de eco no mia mis ta será lí ci to
ne gar ou re tar dar ato de ofí cio ten den te a esse fim,
sob pena de cri me fun ci o nal.

Art. 21. As trans gres sões a que se re fe re o art.
19 des ta lei com ple men tar se rão apu ra das me di an te
pro ce di men to su ma rís si mo de in ves ti ga ção ju di ci al,
re a li za da pelo Cor re ge dor-Ge ral e Cor re ge do res Re -
gi o na is Ele i to ra is, nos ter mos das Leis nos 1.579, de
18 de mar ço de 1952, 4.410, de 24 de se tem bro de
1964, com as mo di fi ca ções des ta lei com ple men tar.

Art. 22. Qu al quer par ti do po lí ti co, co li ga ção,
can di da to ou Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral po de rá re-
pre sen tar à Jus ti ça Ele i to ral, di re ta men te ao Cor re ge-
dor-Ge ral ou Re gi o nal, re la tan do fa tos e in di can do
pro vas, in dí ci os e cir cuns tân ci as e pe dir aber tu ra de
in ves ti ga ção ju di ci al para apu rar uso in de vi do, des vio
ou abu so do po der eco nô mi co ou do po der de au to ri-
da de, ou uti li za ção in de vi da de ve í cu los ou me i os de
co mu ni ca ção so ci al, em be ne fí cio de can di da to ou de
par ti do po lí ti co, obe de ci do o se guin te rito:

I – o Cor re ge dor, que terá as mes mas atri bu i-
ções do Re la tor em pro ces sos ju di ci a is, ao des pa char
a ini ci al, ado ta rá as se guin tes pro vi dên ci as:

a) or de na rá que se no ti fi que o re pre sen ta do do
con te ú do da pe ti ção, en tre gan do-se-lhe a se gun da
via apre sen ta da pelo re pre sen tan te com as có pi as
dos do cu men tos, a fim de que, no pra zo de 5 (cin co)
dias, ofe re ça am pla de fe sa, jun ta da de do cu men tos e
rol de tes te mu nhas, se ca bí vel;

b) de ter mi na rá que se sus pen da o ato que deu
mo ti vo à re pre sen ta ção, quan do for re le van te o fun da-
men to e do ato im pug na do pu der re sul tar a ine fi ciên-
cia da me di da, caso seja jul ga da pro ce den te;

c) in de fe ri rá des de logo a ini ci al, quan do não for
caso de re pre sen ta ção ou lhe fal tar al gum re qui si to
des ta lei com ple men tar.

II – no caso do Cor re ge dor in de fe rir a re cla ma-
ção ou re pre sen ta ção, ou re tar dar-lhe a so lu ção, po -
de rá o in te res sa do re no vá-la pe ran te o Tri bu nal, que
re sol ve rá den tro de 24 (vin te e qua tro) ho ras;

III – o in te res sa do, quan do for aten di do ou ocor -
rer de mo ra, po de rá le var o fato ao co nhe ci men to do

Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, a fim de que se jam to ma-
das as pro vi dên ci as ne ces sá ri as;

IV – fe i ta a no ti fi ca ção, a Se cre ta ria do Tri bu nal
jun ta rá aos au tos có pia au tên ti ca do ofí cio en de re ça-
do ao re pre sen ta do, bem como a pro va da en tre ga ou
da sua re cu sa em ace i tá-la ou dar re ci bo;

V – fin do o pra zo da no ti fi ca ção, com ou sem de -
fe sa, abrir-se-á pra zo de 5 (cin co) dias para in qui ri-
ção, em uma só as sen ta da, de tes te mu nhas ar ro la-
das pelo re pre sen tan te e pelo re pre sen ta do, até o
má xi mo de 6 (seis) para cada um, as qua is com pa re-
ce rão in de pen den te men te de in ti ma ção;

VI – nos 3 (três) dias sub se qüen tes, o Cor re ge-
dor pro ce de rá a to das as di li gên ci as que de ter mi nar,
ex of fi cio ou a re que ri men to das par tes;

VII – no pra zo da alí nea an te ri or, o Cor re ge dor
po de rá ou vir ter ce i ros, re fe ri dos pe las par tes, ou tes -
te mu nhas, como co nhe ce do res dos ra tos e cir cuns-
tân ci as que pos sam in flu ir na de ci são do fe i to;

VIII – quan do qual quer do cu men to ne ces sá rio à 
for ma ção da pro va se achar em po der de ter ce i ro, in -
clu si ve es ta be le ci men to de cré di to, ofi ci al ou pri va do,
o Cor re ge dor po de rá, ain da, no mes mo pra zo, or de-
nar o res pec ti vo de pó si to ou re qui si tar có pi as;

IX – se o ter ce i ro, sem jus ta ca u sa, não exi bir o
do cu men to, ou não com pa re cer a ju í zo, o Juiz po de rá
ex pe dir con tra ele man da do de pri são e ins ta u rar pro -
ces so s por cri me de de so be diên cia;

X – en cer ra do o pra zo da di la ção pro ba tó ria, as
par tes, in clu si ve o Mi nis té rio Pú bli co, po de rão apre-
sen tar ale ga ções no pra zo co mum de 2 (dois) dias;

XI – ter mi na do o pra zo para ale ga ções, os au tos
se rão con clu sos ao Cor re ge dor, no dia ime di a to, para
apre sen ta ção de re la tó rio con clu si vo so bre o que
hou ver sido apu ra do;

XII – o re la tó rio do Cor re ge dor, que será as sen-
ta do em 3 (três) dias, e os au tos da re pre sen ta ção se -
rão en ca mi nha dos ao Tri bu nal com pe ten te, no dia
ime di a to, com pe di do de in clu são in con ti nen ti do fe i to
em pa u ta, para jul ga men to na pri me i ra ses são sub se-
qüen te;

XIII – no Tri bu nal, o Pro cu ra dor-Ge ral ou Re gi o-
nal Ele i to ral terá vis ta dos au tos por 48 (qua ren ta e
oito) ho ras, para se pro nun ci ar so bre as im pu ta ções e 
con clu sões do re la tó rio;

XIV – jul ga da pro ce den te a re pre sen ta ção, o Tri-
bu nal de cla ra rá a ine le gi bi li da de do re pre sen ta do e
de quan tos ha jam con tri bu í do para a prá ti ca do ato,
co mi nan do-lhes san ção de ine le gi bi li da de para as
ele i ções a se re a li za rem nos 3 (três) anos sub se qüen-
tes à ele i ção em que se ve ri fi cou, além da cas sa ção
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do re gis tro do can di da to di re ta men te be ne fi ci a do pela 
in ter fe rên cia do po der eco nô mi co e pelo des vio ou
abu so do po der de au to ri da de, de ter mi nan do a re-
mes sa dos au tos ao Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral, para
ins ta u ra ção de pro ces so dis ci pli nar, se for o caso, e
pro ces so-cri me, or de nan do qua is quer ou tras pro vi-
dên ci as que a es pé cie com por tar;

XV – se a re pre sen ta ção for jul ga da pro ce den te
após a ele i ção do can di da to se rão re me ti das có pi as
de todo o pro ces so ao Mi nis té rio Pú bli co Ele i to ral,
para os fins pre vis tos no art. 14, §§ 10 e 11 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e art. 262, in ci so IV, do Có di go Ele i to-
ral.

Pa rá gra fo úni co. O re cur so con tra a di plo ma ção,
in ter pos to pelo re pre sen tan te, não im pe de a atu a ção
do Mi nis té rio Pú bli co no mes mo sen ti do.

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

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Esta be le ce nor mas para as ele i ções.

O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do 
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

....................................................................................
Art. 26. São con si de ra dos gas tos ele i to ra is, su -

je i tos a re gis tro e aos li mi tes fi xa dos nes ta lei, den tre
ou tros:

I – con fec ção de ma te ri al im pres so de qual quer
na tu re za e ta ma nho;

II – pro pa gan da e pu bli ci da de di re ta ou in di re ta,
por qual quer meio de di vul ga ção, des ti na da a con-
quis tar vo tos;

III – alu guel de lo ca is para a pro mo ção de atos
de cam pa nha ele i to ral;

IV – des pe sas com trans por te ou des lo ca men to
de pes so al a ser vi ço das can di da tu ras;

V – cor res pon dên cia e des pe sas pos ta is;
VI – des pe sa de ins ta la ção, or ga ni za ção e fun ci-

o na men to de co mi tês e ser vi ços ne ces sá ri os às ele i-
ções;

VII – re mu ne ra ção ou gra ti fi ca ção de qual quer
es pé cie a pes so al que pres te ser vi ços às can di da tu-
ras ou aos co mi tês ele i to ra is;

VIII – mon ta gem e ope ra ção de car ros de som,
de pro pa gan da e as se me lha dos;

IX – pro du ção ou pa tro cí nio de es pe tá cu los ou
even tos pro mo ci o na is de can di da tu ra;

X – pro du ção de pro gra mas de rá dio, te le vi são
ou ví deo, in clu si ve os des ti na dos à pro pa gan da gra tu-
i ta;

XI – pa ga men to de ca chê de ar tis tas ou ani ma-
do res de even tos re la ci o na dos à cam pa nha ele i to ral;

XII – re a li za ção de pes qui sa ou tes tes pré-ele i-
to ra is;

XIII – con fec ção, aqui si ção e dis tri bu i ção de ca -
mi se tas, cha ve i ros e ou tros brin des de cam pa nha;

XIV – alu guel de bens par ti cu la res para ve i cu la-
ção, por qual quer meio, de pro pa gan da ele i to ral;

XV – cus tos com a cri a ção e in clu são de sí ti os
na in ter net;

XVI – mul tas apli ca das aos par ti dos ou can di da-
tos por in fra ção do dis pos to na le gis la ção ele i to ral.
....................................................................................

Art. 41-A. Res sal va do o dis pos to no art. 26 e
seus in ci sos, cons ti tui cap ta ção de su frá gio, ve da da
por esta lei, o can di da to doar, ofe re cer, pro me ter, ou
en tre gar, ao ele i tor, com o fim de ob ter-lhe o voto,
bem ou van ta gem pes so al de qual quer na tu re za, in -
clu si ve em pre go ou fun ção pú bli ca, des de o re gis tro
da can di da tu ra até o dia da ele i ção, in clu si ve, sob
pena de mul ta de mil a cin qüen ta mil Ufir, e cas sa ção
do re gis tro ou do di plo ma, ob ser va do o pro ce di men to
pre vis to no art. 22 da Lei Com ple men tar nº 64, de 18
de maio de 1990.

LEI Nº 1.579, DE 18 DE MARÇO DE 1952

Dis põe so bre as Co mis sões Par la men-
ta res de Inqué ri to.

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 Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri-
to, cri a das na for ma do art. 53 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, te rão am pla ação nas pes qui sas des ti na das a
apu rar os fa tos de ter mi na dos que de ram ori gem à
sua for ma ção.

Pa rá gra fo úni co. A cri a ção de Co mis são Par la-
men tar de Inqué ri to de pen de rá de de li be ra ção ple ná-
ria, se não for de ter mi na da pelo ter ço da to ta li da de
dos mem bros da Câ ma ra dos De pu ta dos ou do Se na-
do.

Art. 2º No exer cí cio de suas atri bu i ções, po de-
rão as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to de ter-
mi nar as di li gên ci as que re pu ta rem ne ces sá ri as e re -
que rer a con vo ca ção de Mi nis tros de Esta do, to mar o
de po i men to de qua is quer au to ri da des fe de ra is, es ta-
du a is ou mu ni ci pa is, ou vir os in di ci a dos, in qui rir tes te-
mu nhas sob com pro mis so, re qui si tar de re par ti ções
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pú bli cas e au tár qui cas in for ma ções e do cu men tos, e
trans por tar-se aos lu ga res onde se fi zer mis ter a sua
pre sen ça.

Art. 3º Indi ci a dos e tes te mu nhas se rão in ti ma-
dos de acor do com as pres cri ções es ta be le ci das na
le gis la ção pe nal.

§ 1º Em caso de não-com pa re ci men to da tes te-
mu nha sem mo ti vo jus ti fi ca do, a sua in ti ma ção será
so li ci ta da ao juiz cri mi nal da lo ca li da de em que re si da
ou se en con tre, na for ma do art. 218 do Có di go de
Pro ces so Pe nal.

§ 2º O de po en te po de rá fa zer-se acom pa nhar
de ad vo ga do, ain da que em re u nião se cre ta.

Art. 4º Cons ti tui cri me:
I – Impe dir, ou ten tar im pe dir, me di an te vi o lên-

cia, ame a ça ou as su a das, o re gu lar fun ci o na men to
de Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, ou o li vre
exer cí cio das atri bu i ções de qual quer dos seus mem -
bros.

Pena – A do art. 329 do Có di go Pe nal.
II – fa zer afir ma ção fal sa, ou ne gar ou ca lar a

ver da de como tes te mu nha, pe ri to, tra du tor ou in tér-
pre te, pe ran te a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to:

Pena – A do art. 342 do Có di go Pe nal.
Art. 5º As Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri-

to apre sen ta rão re la tó rio de seus tra ba lhos à res pec-
ti va Câ ma ra, con clu in do por pro je to de re so lu ção.

§ 1º Se fo rem di ver sos os fa tos ob je to de in qué-
ri to, a co mis são dirá, em se pa ra do, so bre cada um,
po den do fazê-lo an tes mes mo de fin da a in ves ti ga ção
dos de ma is.

§ 2º A in cum bên cia da Co mis são Par la men tar
de in qué ri to ter mi na com a ses são le gis la ti va em que
ti ver sido ou tor ga, sal vo de li be ra ção da res pec ti va
Câ ma ra, pror ro gan do-a den tro da le gis la ção em cur -
so.

Art. 6º O pro ces so e a ins tru ção dos in qué ri tos
obe de ce rão ao que pres cre ve esta lei, no que lhes for
apli cá vel, às nor mas do pro ces so pe nal.

Art. 7º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Rio de Ja ne i ro, 18 de mar ço de 1952; 131º da
Inde pen dên cia e 64º da Re pú bli ca.

LEI Nº 4.410, DE 24 DE SETEMBRO DE 1964

Insti tui pri o ri da de para os fe i tos ele i-
to ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca , faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

Art. 1º Os fe i tos ele i to ra is te rão pri o ri da de na
par ti ci pa ção do Mi nis té rio Pú bli co e na dos ju í zes de
to das as Jus ti ças e ins tân ci as, res sal va dos os pro-
ces sos de ha be as cor pus e man da do de se gu ran ça.

§ 1º Con si de ram-se fe i tos ele i to ra is as ques tões
le va das à Jus ti ça que te nham por ob je to o pro vi men to
ou o exer cí cio dos car gos ele ti vos.

§ 2º Na se gun da ins tân cia, para a re fe ri da pri o ri-
da de ser cum pri da, se rão con vo ca das ses sões ex tra-
or di ná ri as quan do pre ci so.

Art. 2º Os que in frin gi rem o dis pos to no art. 1º
co me tem o cri me de res pon sa bi li da de.

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 1964; 143º da Inde -
pen dên cia e 76º da Re pú bli ca. – H. CASTELLO
BRANCO – Mil ton So a res Cam pos.

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMRO DE 1940

Có di go Pe nal.

....................................................................................
Art. 329. Opor-se à exe cu ção de ato le gal, me di-

an te vi o lên cia ou ame a ça a fun ci o ná rio com pe ten te
para exe cu tá-lo ou a quem lhe es te ja pres tan do au xí-
lio:

Pena – de ten ção, de 2 (dois) me ses a 2 (dois)
anos.

§ 1º Se o ato, em ra zão da re sis tên cia, não se
exe cu ta:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2º  As pe nas des te ar ti go são apli cá ve is sem

pre ju í zo das cor res pon den tes à vi o lên cia.
....................................................................................

Art. 342. Fa zer afir ma ção fal sa, ou ne gar ou ca -
lar a ver da de como tes te mu nha, pe ri to, con ta dor, tra -
du tor ou in tér pre te em pro ces so ju di ci al, ou ad mi nis-
tra ti vo, in qué ri to po li ci al, ou em ju í zo ar bi tral:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
mul ta.

§ 1º Se o cri me é co me ti do com o fim de ob ter
pro va des ti na da a pro du zir efe i to em pro ces so pe nal:

§ 1º As pe nas au men tam-se de um sex to a um
ter ço, se o cri me é pra ti ca do me di an te su bor no ou se
co me ti do com o fim de ob ter pro va des ti na da a pro du-
zir efe i to em pro ces so pe nal, ou em pro ces so ci vil em
que for par te en ti da de da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta
ou in di re ta.

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
mul ta.
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§ 2º As pe nas au men tam-se de um ter ço, se o
cri me é pra ti ca do me di an te su bor no.

§ 2º O fato de i xa de ser pu ní vel se, an tes da sen -
ten ça no pro ces so em que ocor reu o ilí ci to, o agen te
se re tra ta ou de cla ra a ver da de

(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 286, DE 2003

Insti tui for ma al ter na ti va de pa ga-
men to dos dé bi tos re la ti vos a em prés ti-
mos e fi nan ci a men tos à rede ho te le i ra
na ci o nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei ins ti tui for ma al ter na ti va de pa ga-

men to dos dé bi tos re la ti vos a em prés ti mos e fi nan ci a-
men tos à rede ho te le i ra na ci o nal.

Art. 2º Os dé bi tos de que tra ta esta lei têm como
data-base 31 de de zem bro de 2002 e re fe rem-se a:

I – to ta li da de dos fi nan ci a men tos (prin ci pal e en -
car gos), ven ci dos e a ven cer, re ne go ci a dos ou não,
ob ti dos por in ter mé dio do Ban co Na ci o nal de De sen-
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) ou de re-
pas ses de seus agen tes fi nan ce i ros;

II – va lo res ven ci dos de em prés ti mos to ma dos
jun to ao sis te ma fi nan ce i ro.

§ 1º O sal do de ve dor con so li da do, re sul ta do da
soma dos va lo res re fe ren tes aos in ci sos I e II do ca-
put des te ar ti go, su je i tar-se-á à va ri a ção men sal da
Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo (TJLP), acres ci da de
ju ros anu a is, ob ser va dos os se guin tes li mi tes:

I – dois in te i ros e cin co dé ci mos por cen to ao
ano, para ho téis com até 30 apar ta men tos;

II – três in te i ros e cin co dé ci mos por cen to ao
ano, para ho téis con ten do de 31 a 100 apar ta men tos;

III – seis por cen to ao ano, para ho téis con ten do
aci ma de 101 apar ta men tos.

§ 2º O sal do de ve dor con so li da do será pago em
pres ta ções men sa is e su ces si vas, sen do o va lor de
cada par ce la li mi ta do ao per cen tu al de cin co por cen -
to do fa tu ra men to lí qui do do mu tuá rio au fe ri do no mês 
ime di a ta men te an te ri or ao do ven ci men to da par ce la.

Art. 3º De co mum acor do en tre o mu tuá rio e a
ins ti tu i ção fi nan ce i ra cre do ra e des de que de mons tra-
da a ca pa ci da de de pa ga men to do de ve dor, a re ne go-
ci a ção po de rá pre ver com pro me ti men to su pe ri or ao
li mi te má xi mo es ta be le ci do.

Art. 4º A ins ti tu i ção fi nan ce i ra não po de rá exi gir
ga ran ti as adi ci o na is, re la ti va men te àque las já com-
pro me ti das nas ope ra ções ob je to de re ne go ci a ção.

Art. 5º No li mi te dos bens her da dos e em fun ção
das ga ran ti as pres ta das, os her de i ros e su ces so res
do mu tuá rio res pon de rão pe las di vi das re ne go ci a das
ao am pa ro des ta lei.

Art. 6º O não pa ga men to de três par ce las con se-
cu ti vas ou de seis par ce las al ter na das im pli ca rá a res -
ci são au to má ti ca do con tra to de re ne go ci a ção, res ta-
be le cen do-se, em re la ção ao mon tan te não pago, as
con di ções de pa ga men to an te ri o res à re ne go ci a ção.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A par tir da 2ª Gu er ra Mun di al, a pro du ção em
gran de es ca la de bens ma te ri a is, que ca rac te ri za va a
so ci e da de in dus tri al, deu lu gar à pro du ção de bens
ma te ri a is (ser vi ços, in for ma ções, va lo res), fun da-
men to da so ci e da de pós-in dus tri al.

Nes sa nova so ci e da de, o tem po li vre é tão im -
por tan te quan to o tem po de di ca do ao tra ba lho e a
ques tão da qua li da de de vida per me ia as dis cus sões
so bre a or ga ni za ção da pro du ção. A re du ção da jor -
na da de tra ba lho, con ju ga da ao au men to da ex pec ta-
ti va de vida da po pu la ção, ele va o la zer a pri me i ro pla -
no. Quem sou ber or ga ni zá-lo e im ple men tá-lo terá a
seu lado po de ro so ins tru men to para o de sen vol vi-
men to.

Nes te con tex to, in se re-se a in dús tria do tu ris-
mo e do la zer, que é, sem dú vi da, a in dús tria des te
mi lê nio.

Con si de ran do a fase de es ta bi li za ção da eco no-
mia por que pas sa o Bra sil, há que se bus car uma for -
ma cri a ti va e ou sa da para o ade qua do tra ta men to da
ques tão do en di vi da men to do se tor de ser vi ços, em
es pe ci al, do se tor ho te le i ro na ci o nal, ga ran tin do-se
sua com pe ti ti vi da de fren te aos gru pos ex ter nos.

As fór mu las até en tão pra ti ca das, de alon ga-
men to do per fil da dí vi da, não ven ce ram a bar re i ra
ma i or para a su pe ra ção do pro ble ma, ou seja, o re du-
zi do re sul ta do pro por ci o na do pela ati vi da de, dado o
seu ca rá ter emi nen te men te sa zo nal. Além des sa di fi-
cul da de, o se tor vê-se na con tin gên cia de man ter os
va lo res da con tra pres ta ção de ser vi ços com pa tí ve is
com o po der aqui si ti vo da so ci e da de bra si le i ra, em
con tra po si ção ao ele va do pre ço dos in su mos e à alta
taxa de ju ros pra ti ca da pelo se tor fi nan ce i ro.

A im pos si bi li da de, cla ra e pa ten te, de tan tos em -
pre sá ri os de hon rar os com pro mis sos as su mi dos nas
ne go ci a ções fe i tas nos úl ti mos anos ates ta essa as -
ser ti va e com pro va a ne ces si da de de se bus car nova
al ter na ti va para os pro ce di men tos até aqui ado ta dos.
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Ou tros sim, o ou tro ca mi nho se gui do pe los em pre-
en de do res para a ex pan são da rede ho te le i ra no Bra sil,
con subs tan ci a do na alta pro cu ra por in ves ti men tos para 
a cons tru ção de “flats”, po de rá cons ti tu ir-se em um pro -
ble ma, eis que a sua pro li fe ra ção, nos úl ti mos anos, ten -
de a agra var a que da nas ta xas de ocu pa ção e, con se-
qüen te men te, a ren ta bi li da de do in ves ti men to.

A ele va da ina dim plên cia dos em pre sá ri os do
se tor ho te le i ro, bem como o pe ri go do co lap so dos in -
ves ti men tos em “flats”, nos leva a uma re fle xão sé ria
so bre a ma té ria, o que fa ze mos ao am pa ro e ins pi ra-
ção da ação do Po der Exe cu ti vo, ao bus car um ade -
qua do equa ci o na men to do gran de pas si vo fis cal das
em pre sas bra si le i ras, re e di tan do o Re fis, que per mi te
a con so li da ção das dí vi das fis ca is e pre vi den ciá ri as e
sua re gu la ri za ção, con di ci o nan do a re ne go ci a ção à
ca pa ci da de de pa ga men to do con tri bu in te, me di da
pelo seu fa tu ra men to men sal.

Assim, a pro pos ta con ti da nes te pro je to de lei
es ta be le ce a pos si bi li da de de re ne go ci a ção da dí vi da
de cor ren te de ope ra ções re a li za das pe los BNDES e
seus agen tes fi nan ce i ros, bem como pela rede ban -
cá ria, con di ci o nan do o va lor de cada par ce la a ser
paga ao efe ti vo fa tu ra men to li qui do do mu tuá rio e
alon gan do-se, con se qüen te men te, os pra zos de pa-
ga men to. A vin cu la ção do va lor das pres ta ções ao fa -
tu ra men to tor na ab so lu ta men te ra ci o nal o tra ta men to
a ser dado ao pa ga men to das dí vi das, per mi tin do,
efe ti va men te, ao sis te ma fi nan ce i ro ofi ci al e aos ban -
cos pri va dos re ce be rem seus cré di tos e, ao em pre sá-
rio in ves ti dor, pa gar os seus dé bi tos. Ao mes mo tem -
po, res ta be le ce a sa ú de fi nan ce i ra e a ca pa ci da de
com pe ti ti va do se tor ho te le i ro na ci o nal fren te aos gru -
pos ex ter nos ins ta la dos em nos so País.

Peço, por tan to, aos no bres pa res, o apo io a este 
pro je to de lei que, te nho ab so lu ta cer te za, sig ni fi ca rá
uma so lu ção cri a ti va para o im pas se em que se en -
con tram a Rede Ho te le i ra Na ci o nal e o sis te ma fi nan-
ce i ro, en se jan do a re for ma do pro ces so de de sen vol-
vi men to da in dús tria do tu ris mo e do la zer em nos so
País e a gran de opor tu ni da de de sua in ser ção nos
gran des co me ti men tos na ci o na is e in ter na ci o na is
nes te novo mi lê nio.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Le o nel Pa van.

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – As pro-
po si ções vão à pu bli ca ção e te rão tra mi ta ção ini ci a-
da a par tir do dia 1º de agos to.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio,
Se na do ra Iris de Ara ú jo.

É lida a se guin te

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 55, DE 2003

Dá nova re da ção ao art. 165 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do re gras para 
in tro du zir, no pro ces so or ça men tá rio bra -
si le i ro or ça men to das agên ci as fi nan ce i-
ras ofi ci a is de fo men to e os prin cí pi os da 
trans pa rên cia, da pro gra ma ção, da to ta li-
da de e da re gi o na li za ção.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 2º O art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do in ci so IV pa rá gra fo 5º e do pa -
rá gra fo 10, com a se guin te re da ção:

“Art. 165. ...............................................
§ 5º A lei or ça men tá ria com pre en de rá:
..............................................................
IV – o or ça men to das agên ci as fi nan-

ce i ras ofi ci a is de fo men to (NR).
..............................................................
§ 10. os or ça men tos a que se re fe re §

5º des se ar ti go se rão apre sen ta dos em lin -
gua gem uni for me, obe de ci dos os prin cí pi os
da trans pa rên cia,, da pro gra ma ção, da to ta-
li da de e da re gi o na li za ção. (NR).

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor no pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se-
qüen te a sua a pro va ção.

Jus ti fi ca ção

Esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal tem por 
es co po in tro du zir, no pro ces so or ça men tá rio bra si le i-
ro o or ça men to das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de
fo men to e os prin cí pi os da trans pa rên cia, da pro gra-
ma ção, da to ta li da de e da re gi o na li za ção.

Pro po mos a pre sen te emen da à Car ta Mag na,
de sor te a cor ri gir al gu mas ina de qua ções no re gi me
or ça men tá rio exis ten te em nos so País. A pre pon de-
rân cia his tó ri ca do Po der Exe cu ti vo nas de ci sões or -
ça men tá ri as re la ti vas aos in ves ti men tos, como já afir -
ma mos an tes, não nos trou xe bons re sul ta dos. Te mos
inú me ros in ves ti men tos ina ca ba dos, pre ca tó ri os não
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pa gos, dí vi das e com pro mis sos não con ta bi li za dos,
um flu xo de ca i xa para lá de con fu so, po lí ti cas pú bli-
cas sem a ade qua da con ti nu i da de, ní ve is de en di vi-
da men to ina ce i tá ve is, pri o ri da des de fi ni das uni la te-
ral men te, por bu ro cra tas não sub me ti dos ao es cru tí-
nio das ur nas.

Ine xis te país no mun do de sen vol vi do que con-
cen tre o po der fi nan ce i ro tão de ci si va men te nas
mãos do Po der Exe cu ti vo. Ou o par la men ta ris mo ou
ou tras ins ti tu i ções im pe dem esse es ta do de co i sas.
Os que ado tam essa prá ti ca, tal qual o Bra sil, não
atin gi ram ade qua do grau de es ta bi li da de eco nô mi ca,
go ver nan ça e efi ciên cia no ge ren ci a men to fi nan ce i ro
nas ati vi da des fi na lís ti cas do apa re lho de es ta do.

A atu al di nâ mi ca da ges tão or ça men tá ria e fi-
nan ce i ra no Bra sil não é com pa tí vel com a de mo cra-
cia. O Le gis la ti vo de ci de ape nas par ci al men te so bre
os in ves ti men tos que se rão efe ti va dos, por ve zes,
para o Po der Exe cu ti vo re fa zer sua de ci são logo a se -
guir. Exis te, na prá ti ca, um gran de con jun to de in ves ti-
men tos, vi ta is para o de sen vol vi men to na ci o nal e re -
gi o nal, so bre os qua is o Con gres so tem qua se ne-
nhum po der de de ci são, que são aque les efe ti va dos
me di an te as de no mi na das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci-
a is de fo men to.

O BNDES é em ble má ti co para a si tu a ção que
apre sen ta mos. Apor ta, anu al men te, em in ves ti men-
tos, mais do que os or ça men tos fis cal e da se gu ri da-
de so ci al que o Par la men to vota. Como se dão es ses
in ves ti men tos? Que ob je ti vos per se guem? Que pro-
gra mas apói am? Como con tri bu em para a re du ção da 
de si gual da de re gi o nal? Nada dis so é cla ro. E quan do
o Con gres so na ci o nal bus ca ori en tar suas po lí ti cas
de apli ca ção exer ci tan do sua com pe tên cia cons ti tu ci-
o nal para tan to, o Po der Exe cu ti vo veta re i te ra da men-
te essa pre ten são.

De fato, nós que fo mos ele i tos por to dos os es ta-
dos bra si le i ros te mos que sa ber dos in ves ti men tos do 
BNDES por re que ri men tos de in for ma ções ou, pior,
pela mí dia. Re cen te men te fi ca mos sa ben do que o
BNDES vai em pres tar re cur sos para em pre sas de ou -
tros pa í ses da Amé ri ca La ti na. Per gun ta mos: por de -
ci são de quem? Como o Bra sil, País que está en tran-
do em re ces são e ca re ce de in ves ti men tos fun da-
men ta is em sua in fra-es tru tu ra pro du ti va pode se dar
ao luxo de em pres tar seus es cas sos re cur sos para
ou tras na ções, por mais que com ela sim pa ti ze mos?

Pen sa mos que é tem po de to mar uma de ci são a 
esse res pe i to.

Sem qual quer co no ta ção par ti dá ria, mas com ele -
va do sen so de res pon sa bi li da de pelo pa pel ins ti tu ci o nal
do Po der Le gis la ti vo no pre sen te es tá gio de de sen vol vi-

men to da de mo cra cia bra si le i ra é que apre sen ta mos a
pre sen te pro po si ção que se fun da men ta em nos sa ex -
pe riên cia como mem bro da Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, re la tor se to ri al do
Pro je to de Lei Orça men tá ria Anu al e mem bro da Co-
mis são Di re to ra da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Assim é que su ge ri mos al te rar o art. 165 da Car-
ta Mag na com o de si de ra to de in tro du zir, no pro ces so
or ça men tá rio bra si le i ro o or ça men to das agên ci as fi -
nan ce i ras ofi ci a is de fo men to – AFOF e os prin cí pi os
da trans pa rên cia, da pro gra ma ção, da to ta li da de e da
re gi o na li za ção.

Enten de mos que se os dis pên di os das AFOF
pas sa rem a fa zer par te do or ça men to e apre sen ta dos
de for ma re gi o na li za da, trans pa ren te e ob ser van do a
téc ni ca do or ça men to-pro gra ma, bem como sub me ti-
dos ao es cru tí nio do Con gres so Na ci o nal con se gui re-
mos ob ter uma me lhor apli ca ção dos re cur sos e res -
pon der me lhor as ques tões an te ri or men te elen ca dos.

Para os que crê em que essa seja uma ino va ção
inu si ta da, afir ma mos aqui que es ta mos se guin do es -
tri ta men te o que pres cre vem para o tema ins ti tu i ções
como o Ban co Mun di al, o Ban co Asiá ti co de De sen-
vol vi men to e a OCDE para seus Pa í ses mem bros.
Asse ve ra mos ain da que esta é a prá ti ca co mum em
pa í ses que tem prá ti cas de ges tão fi nan ce i ra mais efi-
ci en tes e de mo crá ti cas que o Bra sil.

Por fim, fi xa mos sua vi gên cia para o pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te a sua apro va ção;
de sor te a evi tar mo di fi ca ções de nor mas fi nan ce i ras
no de cor rer do exer cí cio, o que pro vo ca ria inú me ras
di fi cul da des. Des sa for ma con ce de mos aos en vol vi-
dos o ne ces sá rio pra zo para adap ta ção ao novo man -
da men to que ora su ge ri mos ao País ado tar.

Pelo que aci ma dis cor re mos, acre di ta mos jus to
e opor tu no so li ci tar o apo io dos no bres co le gas Se na-
do res para apro va ção des ta Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Efra im
Mo ra is  – Edu ar do Si que i ra – Íris de Ara ú jo – Eu rí-
pe des Ca mar go – Mo za ril do Ca val can ti – He rá cli to
For tes – Mão San ta – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ro-
ber to Sa tur ni no – José Agri pi no – Au gus to Bo te lho
– Anto nio Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor ges – Ju -
vên cio da Fon se ca – Val dir Ra upp – Antô nio Car los
Va la da res – Pa u lo Paim – Amir Lan do – Jor ge Bor -
nha u sen – Luiz Otá vio – Fer nan do Be zer ra – Pa pa-
léo Paes – Le o nel Pan – Mar co Ma ci el – Sel ton Fre i-
tas – He lo í sa He le na – Tião Vi a na (apo i a men to) –
Ro dolp ho Tou ri nho – Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Re -
nil do San ta na – Sér gio Gu er ra – Lú cia Vâ nia.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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

CAPÍTULO II
Das Fi nan ças Pú bli cas

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.
§ 1º A lei que ins ti tu ir o Pla no Plu ri a nu al es ta-

be le ce rá, de for ma re gi o na li za da, as di re tri zes, ob -
je ti vos e me tas da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral
para as des pe sas de ca pi tal e ou tras de las de cor-
ren tes e para as re la ti vas aos pro gra mas de du ra-
ção con ti nu a da.

Se na do Fe de ral – Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988
§ 2º A Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as com pre-

en de rá as me tas e pri o ri da des da Admi nis tra ção Pú -
bli ca Fe de ral, in clu in do as des pe sas de ca pi tal para o
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te, ori en ta rá a ela bo-
ra ção da Lei Orça men tá ria Anu al, dis po rá so bre as al -
te ra ções na le gis la ção tri bu tá ria e es ta be le ce rá a po -
lí ti ca de apli ca ção das agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de 
fo men to.

§ 3º O Po der Exe cu ti vo pu bli ca rá, até trin ta dias
após o en cer ra men to de cada bi mes tre, re la tó rio re -
su mi do da exe cu ção or ça men tá ria.

§ 4º Os pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is
e se to ri a is pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção se rão ela bo-
ra dos em con so nân cia com o Pla no Plu ri a nu al e apre -
ci a dos pelo Con gres so Na ci o nal.

§ 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 Admi nis-
tra ção Di re ta e Indi re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu i-
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;

III – o or ça men to da Se gu ri da de So ci al, abran -
gen do to das as en ti da des e ór gãos a ela vin cu la dos,
da Admi nis tra ção Di re ta ou Indi re ta, bem como os
fun dos e fun da ções ins ti tu í dos e man ti dos pelo Po der
Pú bli co.

§ 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 ta ria e cre di ti cia.

§ 7º Os or ça men tos pre vis tos no § 5º, I e II, des -
te ar ti go, 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 cri té rio po pu la ci o nal.

§ 8º A Lei Orça men tá ria Anu al não con te rá dis -
po si ti vo es tra nho à pre vi são da re ce i ta e à fi xa ção da
des pe sa, não se in clu in do na pro i bi ção a au to ri za ção
para aber tu ra de cré di tos su ple men ta res e con tra ta-
ção de ope ra ções de cré di to, ain da que por an te ci pa-
ção de re ce i ta, nos ter mos da lei.

§ 9º Cabe à lei com ple men tar:
I – dis por so bre o exer cí cio fi nan ce i ro, a vi gên-

cia, os pra zos, a ela bo ra ção e a or ga ni za ção do Pla no
Plu ri a nu al, da Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as e da
Lei Orça men tá ria Anu al;

II – es ta be le cer nor mas de ges tão fi nan ce i ra e
pa tri mo ni al da Admi nis tra ção Di re ta e Indi re ta, bem
como con di ções para a ins ti tu i ção e fun ci o na men to
de fun dos.
....................................................................................

(À Co mi são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes no art.
354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

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

Ofí cio GAB-306/I nº 47/03

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Com os meus cum pri men tos, di ri jo-me a Vos sa

Exce lên cia para in di car os par la men ta res De pu ta do
Eli mar Má xi mo Da mas ce no e De pu ta do Enéas Fer re-
i ra Car ne i ro, ti tu lar e su plen te, res pec ti va men te, para
com po rem a Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re-
cer so bre a MP nº 124, de 2003, em subs ti tu i ção à de -
sig na ção an te ri or.

Res pe i to sa men te, – Dr. Enéas Car ne i ro , De pu-
ta do Fe de ral.
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Ofí cio nº 85/03 GAB – DF

Bra sí lia, 14 de ju lho de 2003

Exce len tís si mo Sr. Pre si den te,
Dr. Ama u ri Ro ble do Gas ques, na qua li da de de

De pu ta do Fe de ral e Vice-Lí der do PRONA, vem mui
res pe i to sa men te in di car a Vos sa Exce lên cia o De pu-
ta do Ama u ri Ro ble do Gas ques como ti tu lar, na Co-
mis são Mis ta do Orça men to, subs ti tu in do o Par la-
men tar an te ri or men te in di ca do.

Aten ci o sa men te, – Dr. Ama u ri Ro ble do Gas-
ques, De pu ta do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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

Ofí cio nº 101/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 15 do ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, em res pos ta ao Of. nº

382/2003-CN, ín di co os Se na do res Fer nan do Be zer ra,
Antô nio Car los Va la da res e Sér gio Zam bi a si para in te-
gra rem, como mem bros ti tu la res, a Co mis são Mis ta
Espe ci al “des ti na da a fis ca li zar, em todo o ter ri tó rio na -
ci o nal, a pos se, ou por te e a co mer ci a li za ção de ar mas
e mu ni ções”, e os Se na do res Eu rí pe des Ca mar go,
Edu ar do Su plicy e a Se na do ra Serys Slhes sa ren ko,
nes ta or dem, como su plen tes na re fe ri da Co mis são..

Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT/Lí der do Blo co
de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia de sig na os Srs. Se na do res Fer nan do Be zer-
ra, Anto nio Car los Va la da res e Sér gio Zam bi a si,
como ti tu la res, e os Srs. Se na do res Eu rí pe des Ca-
mar go e Edu ar do Su plicy, e a Srª Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko, como su plen tes, para in te gra rem a
re fe ri da Co mis são, nos ter mos do ofí cio que aca ba
de ser lido.

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 lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 581, de 2003

Re quer Voto de Apla u so à Se le ção
Bra si le i ra de Vo le i bol, pela con quis ta do
tri cam pe o na to em ní vel mun di al de vo le i-
bol mas cu li no.

Nós, Se na do res da ban ca da do PSDB no Se na-
do, Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi men-
to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig na do,
nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so à Se le ção Bra -
si le i ra de Vo le i bol Mas cu li no, pela con quis ta, em Ma -
dri, no dia 13 de ju lho de 2003, do Cam pe o na to da
Liga Mun di al de Vo le i bol, ao der ro tar a equi pe da Sér -
via e Mon te ne gro.

Re que re mos mais que o Voto de Apla u so seja
en ca mi nha do à Con fe de ra ção Bra si le i ra de Vo le i bol,
para que seja co mu ni ca do a cada in te gran te da se le-
ção cam peã, ao téc ni co Ber nar di nho e aos di ri gen tes
da en ti da de.

Jus ti fi ca ção

O Voto de Apla u so que ora re que re mos jus ti fi-
ca-se pelo no tá vel de sem pe nho da Se le ção Bra si le i ra
de Vo le i bol, que aca ba de con quis tar o tri cam pe o na to
des sa mo da li da de es por ti va em ní vel mun di al.

A Se le ção Bra si le i ra de Vo le i bol vem co le ci o-
nan do vi tó ri as. Pri me i ro, con quis tou o vice-cam pe o-
na to; a se guir, o pri me i ro cam pe o na to, re pe ti do um
ano de po is, para este ano sa grar-se tri cam peã.

No ano em que con quis tou o pri me i ro cam pe o-
na to, os jo ga do res fo ram re ce bi dos pelo en tão Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, a quem pro me te-
ram que, no ano se guin te, tra ri am a taça de cam peões.

Na que la opor tu ni da de, o en tão Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que des ta cou a de ter mi na ção dos atle tas
na con quis ta iné di ta do vô lei do Bra sil, com uma vi tó-
ria por 3 sets a 2 so bre a Rús sia.

“Acho que a co i sa mais im por tan te para quem
com pe te é ter gar ra, é ter de ter mi na ção. E aqui lo que
você aca bou de di zer, a res pe i to da pro mes sa fe i ta e
cum pri da, é o que va leu. Não foi a pro mes sa a mim.
Foi a pro mes sa a vo cês pró pri os. Foi a pro mes sa ao
Bra sil. Foi a von ta de que vo cês de mons tra ram de
ven cer”, co men tou o Pre si den te. Os cra ques fo ram
agra ci a dos, por Fer nan do Hen ri que, com a Me da lha
de Hon ra ao Mé ri to Des por ti vo.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. –
Arthur Vir gí lio – Le o nel Po van – Lú cia Vâ nia – Re -
gi nal do Du ar te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia en ca mi nha rá o voto de apla u so à Se le ção
Bra si le i ra de Vo le i bol.

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 Iris de
Ara ú jo.

São li dos os se guin tes
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REQUERIMENTO Nº 582, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal e o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Efra im Mo ra is – Se na dor Tião Vi a na – Se na dor
Re nan Ca lhe i ros – Se na dor Alo i zio Mer ca dan te –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 583, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2003 (nº 1.644/2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to da Con -
ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re -
pú bli ca do Chi le des ti na da a evi tar a du pla tri bu ta ção
e pre ve nir a eva são fis cal em re la ção ao Impos to so -
bre a Ren da, ce le bra da em San ti a go, em 3 de abril de
2001.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te – Se na dor Efra im Mo ra is –
Se na do ra Lú cia Vâ nia – Se na dor José Agri pi no –
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 584, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 378, de 2003 (nº 40/2003, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul so bre Co o pe-
ra ção Téc ni ca, ce le bra do na ci da de do Cabo, em 1º
de mar ço de 2000.

Sala das Ses sões, 16 ju lho de 2003. – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te – Se na dor Efra im Mo ra is – Se -
na dor Lú cia Vâ nia – Se na dor José Agri pi no – Se na-
dor Mo za ril do Ca val can ti.

REQUERIMENTO Nº 585, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 45, de 2003 (nº 3.206/2000, na Casa de

ori gem), que al te ra ar ti gos da Lei nº 7.210, de 11 de
ju lho de 1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal – para dis por
so bre a emis são anu al de ates ta do de pe na a cum prir.
Sala das Sessões, 16 de julho de 2003. – Senador
Arthur Virgílio – Senador Mozarildo Cavalcanti –
Senador Efraim Morais – Senador Tião Viana –
Senador Renan Calheiros – Senador Aloizio
Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os re-
que ri men tos li dos, na for ma re gi men tal, se rão vo ta-
dos após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos

do Re que ri men to nº 548, de 2003 – art. 336, II,
 com bi na do com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 27, de 2003, de au to ria do Se na dor Edu ar do
Su plicy, que res ta be le ce a Re so lu ção nº 8, de 2001,
do Se na do Fe de ral (au to ri za o Ban co do Nor des te do
Bra sil S/A – BNB a con tra tar ope ra ção de cré di to ex -
ter no no va lor de cen to e cin qüen ta mi lhões de dó la-
res nor te-ame ri ca nos, de prin ci pal, jun to ao Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da
ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de Expan são
de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as Empre sas –
PEM), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 724, de 2003, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, sen do Re la to ra a
Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Dis cus são do Pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2003,
que será lido pela Srª 1ª Se cre tá ria em exer cí cio, Se -
na do ra Iris de Ara ú jo.
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É lido o se guin te

PARECERNº 778, DE 2003
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 27, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 27, de 2003, que res ta be-
le ce a Re so lu ção nº 8, de 2001.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju nho de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes,
Re la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pa u lo Paim.

ANEXO AO PARECER Nº 778, DE 2003

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº  , DE 2003

Res ta be le ce a Re so lu ção nº 8 de
2001, do Se na do Fe de ral, que “au to ri za o
Ban co do Nor des te do Bra sil S/ª – BNB a
con tra tar, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe -
de ra ti va do Bra sil, ope ra ção de cré di to no 
va lor equi va len te a até US$ 150,000,000.00
(cen to e cin quen ta mi lhões de dó la res
nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi-
men to – BID, des ti na da ao fi nan ci a men to
par ci al do Pro gra ma de Expan são de
Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É res ta be le ci da, com novo pra zo de 300

(tre zen tos) dias para o exer cí cio da au to ri za ção, a Re -
so lu ção nº 8, de 2001, do Se na do Fe de ral, que au to ri-
za o Ban co do Nor des te do Bra sil S/ª – BNB a con tra-
tar, com a ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil,
ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a
até US$ 150,000,000.00 (cen to e cin qüen ta mi lhões
de dó la res nor te-ame ri ca nos), de prin ci pal, jun to ao
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to BID, des -
ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do Pro gra ma de
Expan são de Mer ca dos para Pe que nas e Mé di as
Empre sas – PEM.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos

do Re que ri men to nº  549, de 2003 – art. 336, II,
com bi na do com o art. 388, IV do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 29, 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 725, de 2003, Re la tor: Se na dor Fer nan do Be -
zer ra), que au to ri za a União a con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até qua tro cen-
tos e qua tro mi lhões e qua ren 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, no âm bi to
do Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do
Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das  à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o Pro je to, em tur no úni co.(Pa u sa.)
Se na dor Fer nan do Be zer ra, V. Exª, como é Re -

la tor, fa la rá por úl ti mo.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na

para dis cu tir a ma té ria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, des de 1999 – e cer ta men te
os Se na do res mais an ti gos na Casa de vem lem-
brar-se dis so –, ti ve mos opor tu ni da de de tra var al gu-
mas dis cus sões nes ta Casa a res pe i to dos cha ma dos
em prés ti mos pro gra má ti cos de ajus te do se tor pú bli co.

Sr. Pre si den te, cre io que to dos se lem bram de
uma po lê mi ca ha vi da nes ta Casa, quan do con se gui-
mos fa zer o de ba te so bre es sas ope ra ções de cré di to
não ape nas no âm bi to da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, mas tam bém na Co mis são de Assun tos
So ci a is, já que es ses em prés ti mos – ló gi co que de
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for ma dis si mu la da – apre sen ta vam-se como me ca-
nis mos de vi a bi li zar ope ra ções de cré di to aos pa í ses,
para pos si bi li tar a cha ma da rede de pro te ção so ci al.

Pos te ri or men te, nas in ves ti ga ções fe i tas tan to
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, quan to na
Co mis são de Assun tos So ci a is, des co briu-se – até
por que a pró pria di re to ria do Ban co Mun di al teve que
res pon der a uma ação, pro to co la da na Pro cu ra do ria
Ge ral da Re pú bli ca, pela Rede Bra sil, vá ri as en ti da-
des e vá ri os Par la men ta res tam bém – que se tra ta va
de ope ra ções de cré di to que sig ni fi ca vam, sim ples-
men te, dó lar em ca i xa, au men to do en di vi da men to
para pa gar ju ros de ser vi ços da dí vi da.

Por tan to, tra ta-se de ope ra ções de cré di to que,
em bo ra es te jam aqui apre sen ta das, como a pos si bi li-
da de de re ce bi men to, pelo Bra sil, de US$404 mi-
lhões, nada mais sig ni fi cam do que dó lar em ca i xa
para pa gar ju ros e ser vi ços da dí vi da, mes mo por que
é pro i bi da a con ver são em mo e da cor ren te. Por tan to,
tra ta-se de um re cur so que pode ser com pa ra do, por
exem plo, a uma pes soa que es ti ves se de ven do
R$100,00 a um agi o ta e este lhe em pres tas se ou tros
R$ 100,00 para pa ga men to da dí vi da. Essa pes soa,
em vez de es tar de ven do R$100,00 ao agi o ta, de ve ria
R$200,00. Isso é a ve lha po lí ti ca das ins ti tu i ções de fi -
nan ci a men to mul ti la te ra is, que, tan to o Ban co Mun di-
al quan to o Ban co Inte ra me ri ca no, ao lon go da his tó-
ria, vêm fa zen do, a ser vi ço do pa ra si tis mo do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a car ta do 
Mi nis tro Pa loc ci é ex tre ma men te cla ra, por que, na so -
li ci ta ção que foi en ca mi nha da ao Ban co Mun di al, em
9 de maio, es tão mu i to evi den tes os com pro mis sos
que fo ram as su mi dos pelo Go ver no bra si le i ro: au-
men to da meta do su pe rá vit; cor te subs tan ci al das
des pe sas – por tan to, con tin gen ci a men to e não-exe-
cu ção de in ves ti men tos nas áre as de po lí ti cas pú bli-
cas e de po lí ti cas so ci a is –; au men to da taxa de ju ros,
aqui no item 04; no Item 6, há uma pé ro la, pois é onde
se ex põem to das as mo di fi ca ções, os com pro mis sos
as su mi dos pelo nos so Go ver no, como as mo di fi ca-
ções do sis te ma da Pre vi dên cia So ci al, dos fun ci o ná-
ri os pú bli cos; aqui está di zen do para que esse di nhe i-
ro seja li be ra do para fi car dó lar em ca i xa para pa gar
os agi o tas in ter na ci o na is. Aqui está di zen do: do brar o
pe río do de ser vi ço, para que os fun ci o ná ri os pú bli cos
te nham di re i to à pen são; mu dar a base de cál cu lo dos 
be ne fí ci os da apo sen ta do ria, do úl ti mo sa lá rio para o
sa lá rio mé dio lí qui do; pre ten de re du zir be ne fí ci os fu -
tu ros do côn ju ge so bre vi ven te, de 100% para 70% do
sa lá rio de re fe rên cia; au men tar a au tô ni ma do Ban co
Cen tral do Bra sil, e a lei de fa lên ci as.

É cla ro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
que, cer ta men te, quem acom pa nha o pa ra si tis mo do
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal e das ins ti tu i ções de
fi nan ci a men to mul ti la te ra is sabe que isso não é no vi-
da de, por que eles se me tem mes mo. Por isso, é im -
por tan te que o nos so Go ver no mude a po lí ti ca eco nô-
mi ca, cum pra in clu si ve o que está na Cons ti tu i ção, no
Ca pí tu lo I do Tí tu lo VII – Da Ordem Eco nô mi ca e Fi -
nan ce i ra, em cujo art. 170, I, dis põe que o pri me i ro
prin cí pio é o da so be ra nia na ci o nal, por tan to, como
re qui si to ir re nun ciá vel para o es ta be le ci men to da po -
lí ti ca eco nô mi ca.

No en tan to, sa be mos como essa gen te é. Sa i-
bam V. Exªs que, des de no vem bro do ano pas sa do,
logo que o nos so Go ver no foi ele i to – e esse do cu-
men to está à dis po si ção do Bra sil todo na pá gi na do
Ban co Mun di al: Bra zil – e aqui es tão os com pro mis-
sos que fo ram en ca mi nha dos pelo Ban co Mun di al,
por uma das ins ti tu i ções que ser vem ao pa ra si tis mo
dos gi go lôs do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, como
con tri bu i ção para o de ba te das po lí ti cas do novo go -
ver no ele i to em ou tu bro de 2002. Esse do cu men to foi
en tre gue em no vem bro de 2002 e traz pé ro las, Sr.
Pre si den te. Aliás, na pá gi na 16 do do cu men to, in fe liz-
men te está em in glês, mas tem tra du ção tam bém, é
mu i to in te res san te como as pro pos tas que fo ram
apre sen ta das pelo Ban co Mun di al são exa ta men te
igua is à pro pos ta de re for ma da pre vi dên cia as su mi-
da pelo nos so Go ver no. A ques tão da con tri bu i ção de
11% so bre os be ne fí ci os dos apo sen ta dos – esse do -
cu men to é do Ban co Mun di al –, au men tar a con tri bu i-
ção dos atu a is fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ra is, ele var a 
ida de de apo sen ta do ria, au men tar o pe río do de re fe-
rên cia para o cál cu lo do be ne fí cio, de modo que cu bra
toda a car re i ra do ci da dão, mu dar a fór mu la de cál cu-
lo dos be ne fi ci a dos e da apo sen ta do ria para in clu ir o
mes mo fa tor pre vi den ciá rio que vin cu lou os be ne fí ci-
os, es ten der as re for mas aos re gi mes es pe ci a is dos
ser vi do res pú bli cos, au men tar o su pe rá vit pri má rio, a
ins ti tu ci o na li za ção da in de pen dên cia do Ban co Cen -
tral – se gun do eles – para apri mo rar a efi ciên cia mo -
ne tá ria.

Por tan to, Sr. Pre si den te, é em fun ção dis so que
eu não po de rei vo tar mais uma des sas ope ra ções de
cré di to por que, in fe liz men te, sig ni fi ca au men tar o en -
di vi da men to e de i xar dó lar em ca i xa para con ti nu ar fi -
nan ci an do e pa gan do os gi go lôs do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal. E, mais ain da, por que as su me o com -
pro mis so, para a li be ra ção des se mon tan te, com uma
re for ma da pre vi dên cia, com a au to no mia do Ban co
Cen tral e com a Lei de Fa lên ci as que, efe ti va men te,
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co li de com o con ce i to que al guns de nós te mos em re -
la ção à so be ra nia na ci o nal.

É só, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são.
Com a pa la vra o Se na dor Jef fer son Pé res para

dis cu tir.
V. Exª, Se na dor Fer nan do Be zer ra, como Re la-

tor, pelo Re gi men to, fa la rá por úl ti mo.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs 
e Srs. Se na do res, me dói quan do te nho que dis cor dar
da mi nha ami ga Se na do ra He lo í sa He le na, mas esse
em prés ti mo, à se me lhan ça de ou tros fe i tos, des ti-
na-se prin ci pal men te a re for çar o col chão de pro te ção
cam bi al de que o País ne ces si ta. Nos sas re ser vas es -
tão re la ti va men te ba i xas. A si tu a ção atu al é de re la ti-
va fol ga, mas vi ve mos num mun do de in cer te zas, não
sa be mos o que pode acon te cer ama nhã.

Lem bro-me mu i to de 1998, Sr. Pre si den te. Aliás, 
ao con trá rio do que dis se o nos so Pre si den te Lula, de
for ma mu i to ina de qua da e im pró pria na Ingla ter ra,
que o Clin ton nun ca aju dou Fer nan do Hen ri que e
nem os Esta dos Uni dos ao Bra sil, em 1998, o Bra sil
que brou. O FMI, com o apo io dos Esta dos Uni dos e
con tra o voto da Fran ça, da nos sa ami ga Fran ça, en -
trou com US$42 bi lhões, US$5 bi lhões do Te sou ro
ame ri ca no. Só as sim não fi ca mos numa si tu a ção de
cri se pro fun da, como a Argen ti na. Gra ças ao apo io
ame ri ca no. Dir-se-á que a ati tu de dos Esta dos Uni dos
foi por que a que bra de i ra do Bra sil, de po is da que bra-
de i ra da Rús sia, de sen ca de a ria um pro ces so de cri se
fi nan ce i ra em es ca la pla ne tá ria. É pos sí vel, mas o
cer to é que nos aju dou.

De for ma, Sr. Pre si den te, que voto cons ci en te-
men te a fa vor des se em prés ti mo, por que acho que
ele é útil e ne ces sá rio ao País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
a dis cus são. (Pa u sa)

Não ha ven do mais ora do res, dou a pa la vra ao
Se na dor Fer nan do Be zer ra, Re la tor da ma té ria.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Como re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao con trá rio do que
pen sa a Se na do ra He lo í sa He le na, esta ope ra ção é
ex tre ma men te fa vo rá vel ao nos so País. Na ver da de, é 
uma es pé cie de prê mio que afir ma a con fi an ça do
Ban co Mun di al nos ru mos do Bra sil.

Se não, ve ja mos. Uma ope ra ção de US$404 mi -
lhões, com ca rên cia de seis anos, pa ga men to do prin -
ci pal em dez par ce las se mes tra is, com iní cio em 1º de 

maio de 2009, ju ros pa gos se mes tral men te à taxa Li-
bor de seis me ses para o dó lar nor te-ame ri ca no,
mais spre ad de 0,5% ao ano, co mis são de com pro-
mis so de 0,85% ao ano so bre os sal dos de sem bol sa-
dos, den tre ou tros.

É uma ope ra ção me ra men te fi nan ce i ra do pon to
de vis ta téc ni co. Não ha ve rá ne nhu ma con tra par ti da
na ci o nal e o di nhe i ro pas sa a com por, de ime di a to, as
re ser vas in ter na ci o na is do Bra sil, po den do até ser uti -
li za do para sal dar com pro mis sos fi nan ce i ros ex ter-
nos. Gros so modo, é uma ope ra ção de subs ti tu i ção
de dí vi da, ou seja, uma tro ca de di nhe i ro caro por di -
nhe i ro ba ra to.

Só para ilus trar, em pre sas bra si le i ras hoje cap -
ta ri am re cur sos ex ter nos à taxa de 6% a 7% ao ano.
Os bô nus emi ti dos pelo nos so País, con si de ra do o
ris co hoje da or dem de 800 pon tos, as ta xas se si tu a-
ri am en tre 12% a 15% ao ano. Nes ta ope ra ção va mos
pa gar ape nas e tão-so men te 2% ao ano, o que sig ni fi-
ca, na subs ti tu i ção do di nhe i ro caro pelo di nhe i ro ba -
ra to, uma eco no mia da or dem de US$400 mi lhões; ou 
seja, a pró pria eco no mia na subs ti tu i ção pa ga rá o
em prés ti mo.

Por isso, Sr. Pre si den te, a Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, pre si di da nes sa re u nião pelo com-
pe ten te Se na dor Mão San ta, apro vou a ope ra ção de
cré di to por una ni mi da de, e aqui en ca mi nho o meu pa -
re cer fa vo ra vel men te à sua apro va ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não ha-
ven do mais ora do res, en cer ro a dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do, con tra o voto da Se na do ra He lo í sa

He le na.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2003,
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 779 , DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 29, de 2003, que au to ri za
a União a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no
va lor equi va len te a até US$404,040,000.00 (qua tro-
cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res nor -
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te-ame ri ca nos), 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, no âm bi to do Se -
gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de Ajus te do Se tor
Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju lho
2003. – José Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes,
Re la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos –  Pa u lo Paim

ANEXO AO PARECER Nº 779, DE 2003

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e eu,
, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so

XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2003

Au to ri za a União a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no no va lor equi va-
len te a até US$404,040,000.00 (qua tro-
cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil
dó la res nor te-ame ri ca nos), 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, no âm bi to do
Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co de
Ajus te do Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal
(PSAL).

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra ção

de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$404,040,000.00 (qua tro cen tos e qua tro mi lhões e
qua ren ta mil dó la res nor te-ame ri ca nos), 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, no âm bi to do Se gun do Emprés ti mo Pro gra má ti co
de Ajus te do Se tor Pú bli co – Re for ma Fis cal (PSAL).

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos do em prés ti mo a
que se re fe re o ca put se rão des ti na dos à im ple men-
ta ção da Se gun da Fase do Pro gra ma de Re for ma Fis -
cal, que visa a sus ten ta bi li da de fis cal e ao aper fe i ço a-
men to da ge rên cia das des pe sas e obri ga ções fi nan-
ce i ras pú bli cas, pas sa rão a com por as re ser vas ex ter-
nas do País e po de rão ser uti li za dos para sal dar com -
pro mis sos fi nan ce i ros ex ter nos da Re pú bli ca.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to de que tra ta o art.
1º apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas:

I – mu tuá rio: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil;
II – mu tu an te: Ban co Inter na ci o nal para Re cons-

tru ção e De sen vol vi men to (BIRD);

III – va lor: equi va len te a até US$404,040,000.00 
(qua tro cen tos e qua tro mi lhões e qua ren ta mil dó la res
nor te-ame ri ca nos);

IV – pra zo de de sem bol so: até 31 de de zem bro
de 2003;

V – ca rên cia do prin ci pal: 6 (seis) anos;
VI – pa ga men to do prin ci pal: em 10 (dez) par ce-

las se mes tra is, com iní cio em 1º de maio de 2009 e
tér mi no em lº de no vem bro de 2013, su je i tas es sas
da tas à al te ra ção em fun ção da data em que vier a ser 
ce le bra do o con tra to, mas man ti das as pe ri o di ci da-
des aqui pre vis tas;

VII – ju ros: pa gos se mes tral men te à taxa Li bor
de 6 (seis) me ses para o dó lar nor te-ame ri ca no mais
spre ad de 0,5% a.a. (cin co dé ci mos por cen to ao
ano), in ci den tes so bre o sal do de ve dor do prin ci pal a
par tir de cada de sem bol so, com pri me i ro pa ga men to
pre vis to para 1º de no vem bro de 2003 e o úl ti mo pa -
ga men to pre vis to para 1º de no vem bro de 2013, su je i-
tas es sas da tas à al te ra ção em fun ção da data em
que vier a ser ce le bra do o con tra to, mas man ti das as
pe ri o di ci da des aqui pre vis tas;

VIII – co mis são de com pro mis so: 0,85% a.a. (oi -
ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao ano) so bre os
sal dos não de sem bol sa dos, exi gi da se mes tral men te,
nas mes mas da tas do pa ga men to dos ju ros, en tran do
em vi gor 60 (ses sen ta) dias após a as si na tu ra do con -
tra to, até o quar to ano de sua en tra da em vi gor, e
0,75% a.a. (se ten ta e cin co cen té si mos por cen to ao
ano), em di an te;

IX – co mis são à vis ta: 1,00 % a.a. (um por cen to
ao ano) so bre o va lor do em prés ti mo, a ser de bi ta da
na data em que o con tra to en trar em efe ti vi da de.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so-
lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de 540 (qui nhen-
tos e qua ren ta) dias, a con tar da sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de 
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di-
a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal.

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

Em vo ta ção.

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

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do 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, ten do

Pa re ce res sob nºs 15 e 732, de 2003, das Co -
mis sões

– de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, fa vo rá vel, com a Emen da nº 1-CAE,
que apre sen ta; e

– da Co mis são de Assun tos So ci a is (em au diên cia,
nos ter mos dos Re que ri men tos nºs 140 e 141, de 2003),
Re la tor: Se na dor Ael ton Fre i tas, fa vo rá vel, nos ter mos da 
Emen da nº 2-CAS (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das pe-
ran te a Mesa, nos ter mos re gi men ta is.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do Pro je to e 
das emen das, em tur no úni co.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Peço a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre -
si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para dis -
cu tir têm a pa la vra, pela or dem, os Srs. Se na do res
Anto nio Car los Va la da res, Ro ber to Sa tur ni no, Ael ton
Fre i tas, José Agri pi no e Tião Vi a na.

Com a pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo -
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos tra-
tan do do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de au to ria
do De pu ta do Mu ri lo Do min gos.Esta ma té ria foi apre -
sen ta da pela pri me i ra vez em 1996 pelo De pu ta do
Val dir Co lat to e se re ves te da ma i or im por tân cia para
a agri cul tu ra bra si le i ra.

Como as si na la do pró prio au tor da pro po si ção,
exis te uma de man da cada vez ma i or de pro du tos ob ti-
dos por sis te ma or gâ ni co, para o qual sur ge um novo
mer ca do de pro du tos or gâ ni cos de ori gem ani mal ou
ve ge tal. Por tan to, há uma ne ces si da de pre men te quan -
to à ins ti tu i ção de me di das que de fi nam a agri cul tu ra e a 
in dus tri a li za ção de pro du tos de ori gem or gâ ni ca.

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 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.

Sr. Pre si den te, no mo men to que se dis cu te a in -
tro du ção em nos so País da cul tu ra trans gê ni ca, este
pro je to tem uma im por tân cia fun da men tal, prin ci pal-
men te para os nos sos pe que nos pro du to res ru ra is,
no ta da men te do Nor des te do Bra sil.

Apro ve i to o en se jo para lem brar à Casa a tra mi-
ta ção de pro je tos so bre trans gê ni cos de au to ria da
Se na do ra Ma ri na Sil va. Há tam bém ou tro de nos sa
au to ria, que sus pen de, em ter ri tó rio na ci o nal, os pro -
du tos de ori gem trans gê ni ca e cria pe na li da des para
o caso do des cum pri men to da lei.

Sr. Pre si den te, devo es cla re cer que, até que
pes qui sas se jam efe ti va men te com pro va das, a pro-
du ção de ali men tos trans gê ni cos deve ser re a li za da
com ca u te la, res tri ta aos me i os ci en tí fi cos para efe ti-
vo de sen vol vi men to da ciên cia e da pes qui sa.

Como se vê, a ques tão dos ali men tos trans gê ni-
cos sem pre re tor na ao de ba te nes ta Casa, e esse
pro je to traz à ba i la no va men te esse as sun to.

Qu e ro lem brar que o vo cá bu lo “trans gê ni co”
foi usa do em 1982, épo ca em que fo ram di vul ga dos,
nos Esta dos Uni dos, os ca mun don gos gi gan tes “fa -
bri ca dos” por Pal min ter Brins ter e Ham mer . Em
1983, foi fe i ta a pri me i ra plan ta trans gê ni ca.A trans -
gê ne se é uma bi o tec no lo gia apli cá vel em ani ma is e
ve ge ta is que con sis te em adi ci o nar um gene, de ori -
gem ani mal ou ve ge tal, ao ge no ma que se de se ja
mo di fi car.

Sr. Pre si den te, o gran de mé ri to do PLC nº 14,
de 2002, é cri ar es pa ço e so bre vi da para a agri cul-
tu ra or gâ ni ca, aque la que man tém o ho mem no
cam po e não faz o gi gan tes co Bra sil pa gar fá bu las
de di nhe i ro de know how e pa ten tes. Jus ti fi ca-se o
aco lhi men to do pro je to com a as ser ti va de que a
pro du ção e a co mer ci a li za ção de trans gê ni cos têm
sido mu i to de ba ti das nos úl ti mos tem pos. Mo vi men-
tos so ci a is re cla mam ações do Po der Pú bli co, ante
as ame a ças re pre sen ta das pe los or ga nis mos ge-
ne ti ca men te mo di fi ca dos (OGMs) para o meio am -
bi en te, o em pre go ru ral, a sa ú de pú bli ca, o pa drão
ali men tar, o mo de lo agrí co la e o pró prio fu tu ro da
hu ma ni da de.

É bom lem brar que a Áus tria e a Gré cia pro i bi-
ram plan ta ções ex pe ri men ta is de trans gê ni cos em
seus ter ri tó ri os, e o Co mi tê Ambi en tal do Par la men to
Eu ro peu es tu da uma mo ra tó ria para os trans gê ni cos.
Re des de su per mer ca dos, como Tes co e Car re four, já 
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anun ci a ram, no pas sa do, que não te rão pro du tos
trans gê ni cos e seus de ri va dos em suas pra te le i ras. A
Nes tlé está sen do pres si o na da por con su mi do res, em 
vá ri os pa í ses, para que as su ma o com pro mis so de
não uti li zar trans gê ni cos em seus pro du tos, con for me
no ti cia o Jor nal da Ciên cia da So ci e da de Bra si le i ra
para o Pro gres so da Ciên cia – SBPC.

No Bra sil, o fio de to na dor do de ba te atu al so bre
os trans gê ni cos foi a soja da Mon san to. To da via, a
soja trans gê ni ca aca bou por não ser li be ra da, por que
o Po der Ju di ciá rio, aten den do às ações ju di ci a is im -
pe tra das por duas en ti da des ci vis, sus pen deu a sua
pro du ção, que in ten ta va es ta be le cer con cor rên cia
com os pro du tos or gâ ni cos.

Sr. Pre si den te, é evi den te que, na pe cuá ria, a
trans gê ne se é re a li za da para ace le rar o cres ci men to
e au men tar o peso do re ba nho. To da via, isso re pre-
sen ta pe ri go para a sa ú de pú bli ca, pois, ape nas para
se ter uma idéia, pes qui sas re a li za das em 1998 de-
mons tra ram que ba ta tas trans gê ni cas de ge nes que
pro du zem lec tins – pro te í na que da ni fi ca as cé lu las
do sis te ma imu no ló gi co – po dem mo di fi car o me ta bo-
lis mo hu ma no.

As pes qui sas so bre a fa bri ca ção de subs tân ci-
as úte is, em ge ral re mé di os ra ros e ca ros, ou a hu -
ma ni za ção de ani ma is para trans plan tes em se res
hu ma nos de vem con ti nu ar, pois po de rão re pre sen-
tar a sal va ção de mi lha res de vi das hu ma nas; mas
isso não sig ni fi ca a ime di a ta ven da e uso des sas
subs tân ci as, em lar ga es ca la, pelo mer ca do con su-
mi dor. Por tan to, es ses es tu dos ci en tí fi cos são de
mu i ta uti li da de e pre ci sam de me lho res e ma i o res
pes qui sas.

Daí, Sr. Pre si den te, que este pro je to, como eu
dis se no iní cio, avul ta como da ma i or uti li da de para o
nos so País, por que co lo ca, em pri me i ro lu gar, com
im por tân cia fun da men tal para o de sen vol vi men to da
agri cul tura, os pro du tos or gâ ni cos, mu i tos dos qua is
já são ven di dos em su per mer ca dos e fe i ras li vres
atu al men te.

So bre esse as pec to, te nho o pra zer de di zer
que, quan do go ver nei o Esta do de Ser gi pe, en tre
1987 e mar ço de 1991, in tro du zi, nas fe i ras li vres,
com a par ti ci pa ção de pe que nos agri cul to res, pro du-
tos or gâ ni cos que eram tra zi dos do in te ri or do Esta do,
da zona ru ral, pro du tos que pas sa ram en tão a ser uti -
li za dos com pri o ri da de pe las do nas de ca sas.

Mais re cen te men te, a Ae a se (Asso ci a ção dos
Enge nhe i ros Agrô no mos de Ser gi pe), sob a co or de-
na ção de seu ex-pre si den te Dr. Pa u lo Vi a na, tam bém
cri ou uma fe i ra li vre que fun ci o na to das as quar tas-fe-
i ras, na ci da de de Ara ca ju, para co mer ci a li za ção dos
pro du tos or gâ ni cos.

Assim, Sr. Pre si den te, como Lí der do PSB nes ta
Casa, en ca mi nho a vo ta ção des te pro je to de for ma fa -
vo rá vel, apro van do, in to tum, os re la tó ri os e pa re ce-
res dos emi nen tes Se na do res Jo nas Pi nhe i ro, da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e Ael ton Fre i tas, da 
Co mis são de Assun tos So ci a is. S. Exªs ma ni fes ta-
ram-se de for ma sá bia, in te li gen te, com pe ten te so bre
a uti li da de des ta ma té ria para o pro gres so da agri cul-
tu ra em nos so País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vo tan do um pro je-
to in te res san te e im por tan te, que vai ins ti tu ir e qua li fi-
car o sis te ma pro du ti vo de pro du tos agrí co las or gâ ni-
cos.Ele é im por tan te, pois há uma de man da cres cen-
te so bre esse tipo de pro du tos por par te de um gran de
con jun to de pes so as que não que rem se sub me ter ao 
uso co ti di a no de ali men tos im preg na dos de adu bos
quí mi cos, de fen si vos, pes ti ci das e agro tó xi cos de
modo ge ral. Tais pes so as re que rem um pro du to que
seja puro sob esse pon to de vis ta, isto é, pro du zi do
em con di ções li vres des ses adi ti vos quí mi cos, que
efe ti va men te au men tam, e mu i to, a pro du ti vi da de
agrí co la e são lar ga men te uti li za dos, es pe ci al men te
pe los gran des pro du to res.

Assim é que es ta va fal tan do, para ori en ta ção
des sa po pu la ção, um sis te ma de qua li fi ca ção e de
ins pe ções dos pro du tos or gâ ni cos com vis tas à sua
cer ti fi ca ção ade qua da, de for ma a dar, de um lado,
tran qüi li da de ao exi gen te con su mi dor e, de ou tro,
cres ci men to na ren ta bi li da de do agri cul tor que se
de di ca a essa pro du ção es pe ci al. Co mu men te, é
um pe que no agri cul tor, ten do em vis ta que o gran de
agri cul tor, como é obri ga do a re mu ne rar gran de in -
ves ti men to em me ca ni za ção e na pró pria ter ra,
quer ob ter mais pro du ti vi da de e, por con se guin te,
usa todo tipo de pro du to quí mi co que pro pi cie essa
pro du ti vi da de.

Esse tipo de pro du ção e essa de man da são
mais co mu men te aten di dos por pe que nos agri cul to-
res, que, com esse pro je to, com a cri a ção des se sis te-
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ma pro du ti vo, con se gui rão uma re mu ne ra ção um
pou co me lhor do que atu al men te con se guem.

O pro je to dá tam bém tran qüi li da de ao con su mi-
dor, ins ti tui uma or ga ni za ção nes se tipo de mer ca do,
seja em fe i ras li vres, seja em su per mer ca dos, cri an do
um es pa ço pró prio de ven da de pro du tos or gâ ni cos,
não só pro du tos agrí co las para o con su mo di re to,
como para a in dus tri a li za ção. O sis te ma pro du ti vo
com pre en de tam bém a pro du ção de ma té ri as-pri mas
agrí co las para fins de in dus tri a li za ção, que tam bém
po de rão ter a cer ti fi ca ção, o cer ti fi ca do de pro du to or -
gâ ni co.

Nes sas con di ções, Sr. Pre si den te, pen so que o
Se na do dará uma con tri bu i ção im por tan te para o
avan ço des se tipo de pro du ção, ins ti tu in do o sis te ma
pro du ti vo or gâ ni co.

Cum pri men to os Se na do res Jo nas Pi nhe i ro e
Ael ton Fre i tas, que fo ram os Re la to res e que de fi ni-
ram mu i to bem e aper fe i ço a ram o pro je to que veio da
Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, fa rei um en ca mi nha men to rá pi do so -
bre essa ma té ria, que foi, no pri me i ro mo men to, na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, re la ta da pelo
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, um ex pert em ma té ria que
diga res pe i to à agri cul tu ra, e, em se gui da, na Co mis-
são de Assun tos So ci a is, foi bri lhan te men te re la ta da
pelo Se na dor Ael ton Fre i tas, que, se gun do de po i-
men to do pró prio Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, aper fe i ço-
ou seu re la tó rio e deu for ma fi nal de ma ne i ra mu i to
con sis ten te.

Enten do essa ma té ria, Sr. Pre si den te, como o
es ta be le ci men to de re fe rên ci as e ba li za men tos para
um pro du to que que i ra ser ro tu la do como pro du to da
na tu re za. Hoje exis te o trans gê ni co, exis te o pro du to
cul ti va do com de fen si vo agrí co la, com fer ti li zan te quí -
mi co e exis te até o que é pro du zi do a par tir de se men-
te trans gê ni ca mo di fi ca da, mas, no mun do, exis te um
ni cho de mer ca do so fis ti ca do, exi gen te, que de se ja o
pro du to or gâ ni co, que é o pro du to da na tu re za, sem
mis tu ra.

E o Bra sil, sen do um gran de pro du tor agrí co la,
não ti nha le gis la ção para ter sua nor ma de clas si fi ca-
ção de pro du to or gâ ni co, não ti nha seu ca rim bo “Pro -
du to da Na tu re za Ge nu í no”.

Esse pro je to de ta lha do, ama du re ci do, dis cu ti do
por mu i ta gen te com pe ten te, traz à luz a le gis la ção
que re pu to de mu i to boa qua li da de para que o Bra sil,
um País que tem vo ca ção agrí co la, que tem res pe i to
no con tex to in ter na ci o nal das na ções no cam po da
pro du ção ru ral, te nha a sua le gis la ção para ser apli -
ca da e res pe i ta da e te nha o seu ca rim bo de pro du to
da na tu re za.

Pa ra béns aos dois Re la to res. O meu voto é
“sim”, e peço ao PFL o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, tam bém de se jo ex ter nar a mi nha
con cor dân cia com essa ma té ria, que teve como au -
tor, em sua fase ori gi nal no Par la men to, o De pu ta do
Mu ri lo Do min gos. De po is, con tou com o apo io, por
meio de emen das e a Re la to ria do Se na dor Jo nas
Pi nhe i ro. Ago ra, en con trou bri lhan te ma ni fes ta ção e
con du ção po lí ti ca do Se na dor Ael ton Fre i tas. Vale
des ta car o es for ço, a qua li da de e a res pon sa bi li da de
como o Se na dor con du ziu a ma té ria, pro cu ran do ou -
vir toda a so ci e da de or ga ni za da en vol vi da com o
tema da agri cul tu ra or gâ ni ca, des se tipo de ati vi da de
fa mi li ar.

S. Exª en ten deu a im por tân cia e o po ten ci al de
ex pan são des sa ati vi da de li ga da ao se tor pro du ti vo
ru ral para o Bra sil. Essa é uma ati vi da de que se ex -
pan de de ma ne i ra ver ti gi no sa em todo o Pla ne ta. Os
Esta dos Uni dos têm hoje um be lís si mo e for te exem -
plo de am pli a ção des se tipo de ati vi da de, en quan to o 
Bra sil tem uma le gis la ção e um pro ces so re gu la dor
al ta men te atra sa do, que pre ju di ca efe ti va men te
aque les que, com a ati vi da de fa mi li ar di ri gi da, em in -
te ra ção com a na tu re za e com me nos in va são dos
pro du tos tó xi cos, têm o en ten di men to de que é pos -
sí vel aten der a uma par ce la da so ci e da de que quer
se ali men tar me lhor, que quer ter mais qua li da de de
vida na sua ali men ta ção. Ou seja, te mos um mer ca-
do ador me ci do, um po ten ci al de ex pan são des sa ati -
vi da de ex tra or di ná rio e uma le gis la ção al ta men te
atra sa da, ca paz de en ges sar o pro du tor des sa ati vi-
da de ru ral.

Então, o Se na dor Ael ton Fre i tas, numa ati vi da-
de de enor me sen si bi li da de, pro cu rou ou vir toda a
so ci e da de li ga da ao se tor, trou xe uma po si ção pon -
de ra da, con ven ceu os se to res en vol vi dos, fez uma
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de fe sa bri lhan te na Co mis são, e a ma té ria che ga ao 
ple ná rio.

A mi nha ma ni fes ta ção é de to tal apo io, re co nhe-
ci men to e agra de ci men to ao Se na dor Ael ton Fre i tas,
pela con du ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de
2002. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para dis -
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, vou vo tar
a fa vor do pro je to, que sem dú vi da traz uma gran de con -
tri bu i ção à agri cul tu ra bra si le i ra. Mas que ro, em pri me i ro
lu gar, dis cor dar dos meus an te ces so res, quan do fi ze-
ram uma con de na ção aos trans gê ni cos.

Não mor ro de sim pa tia pe los trans gê ni cos, mas
o pro je to não tem re la ção ne nhu ma com trans gê ni-
cos, Sr. Pre si den te. Des cul pem-me, mas não tem. O
pro je to tra ta de agri cul tu ra or gâ ni ca.

Sr. Pre si den te, trans gê ni co é pro du to de uma
mo di fi ca ção ge né ti ca de la bo ra tó rio, mas inor gâ ni co
não é. Cla ro que não é, Sr. Pre si den te! Uma plan ta-
ção de soja trans gê ni ca pode ser fe i ta com uma agri -
cul tu ra or gâ ni ca, se for uti li za do adu bo na tu ral e se
não usa rem de fen si vos quí mi cos. Não tem ne nhu ma
re la ção. Pen so que os co le gas es tão in cor ren do num
equí vo co.

Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, faço ape nas
uma ob ser va ção. Como se re di gem mal! As leis, no
País, são pes si ma men te re di gi das. Não há so men te
agres sões à lín gua por tu gue sa, mas a in clu são de co -
i sas inú te is que não têm re la ção com o con te ú do das
leis.

Veja o ca put des te ar ti go, é um pri mor, Sr. Pre si-
den te; de fi ne como sis te ma or gâ ni co de pro du ção
aque le fe i to me di an te a oti mi za ção do uso de re cur-
sos so ci o e co nô mi cos que vi sam à ma xi mi za ção dos
be ne fí ci os so ci a is. Per gun to, Sr. Pre si den te, que re la-
ção tem o uso de re cur sos so ci o e co nô mi cos e oti mi-
za ção dos be ne fí ci os so ci a is com agri cul tu ra or gâ ni-
ca? Uma pro pri e da de agrí co la pode ser anti-so ci al e
pra ti car uma agri cul tu ra or gâ ni ca. E, se não hou ver a
oti mi za ção dos be ne fí ci os so ci a is, não se emi ti rá o
cer ti fi ca do de que o pro du to é pro ve ni en te de uma
agri cul tu ra or gâ ni ca?

Bem, Sr. Pre si den te, acre di to que de ve ria ha ver
uma Co mis são de Re da ção Fi nal no Se na do Fe de ral

para ex pun gir dos pro je tos es sas aber ra ções. Era so -
men te isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Encer ra-
da a dis cus são.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ael ton Fre i tas,
Re la tor da ma té ria.

O SR. AELTON FREITAS (Blo co/PL – MG.
Como Re la tor. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PLC nº 14, de 2002
(PL nº 659, na sua ori gem, de 1999), de fi ne o sis te ma
or gâ ni co de pro du ção “aque le em que se ado tam téc -
ni cas es pe cí fi cas, me di an te a oti mi za ção do uso dos
re cur sos na tu ra is e so ci o e co nô mi cos dis po ní ve is,
ten do por ob je ti vo a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e
eco ló gi ca, a ma xi mi za ção dos be ne fí ci os so ci a is, a
mi ni mi za ção ou a eli mi na ção da de pen dên cia de
ener gia não-re no vá vel e de in su mos sin té ti cos, e a
pro te ção do meio am bi en te”.

Re al men te, não men ci o na trans gê ni cos, uma
vez que não cabe ao pro je to. Meu in tu i to, como re la-
tor, foi bus car to dos os me i os para que esse sis te ma
apre sen te os se guin tes ob je ti vos bá si cos:

a) ga ran tir a ofer ta de pro du tos sa u dá-
ve is, isen tos de con ta mi nan tes;

b) a pre ser va ção da di ver si da de bi o ló-
gi ca dos ecos sis te mas na tu ra is em que se
in se re o sis te ma de pro du ção;

c) a con ser va ção do solo e da água;
d) a ma nu ten ção ou o in cre men to da

fer ti li da de do solo e a re ci cla gem de re sí du-
os de ori gem or gâ ni ca para o solo.

Se guin do mo de los in ter na ci o na is de pa dro ni-
za ção, a res pon sa bi li da de re la ti va à qua li da de do
pro du to da agri cul tu ra or gâ ni ca fica sob a res pon-
sa bi li da de do pro du tor, do cer ti fi ca dor e do co mer-
ci an te, “se gun do o ní vel de par ti ci pa ção de cada
um”.

O pro je to de lei em aná li se foi apre ci a do ini ci al-
men te na Câ ma ra dos De pu ta dos. Na Co mis são de
De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as
(CDCMAM) re ce beu pa re cer fa vo rá vel, com dez
emen das ado ta das pela Co mis são.

Na Co mis são de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral
(CAPR), o pro je to foi apro va do na for ma de um
subs ti tu ti vo que in cor po rou e aper fe i ço ou as emen -
das da pri me i ra co mis são. Des ta ca-se, nes sa eta-
pa, a in clu são de nova emen da, per mi tin do o uso de 
al guns ex tra tos ve ge ta is para tra ta men to fi tos sa ni-
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tá rio, des de que ela bo ra dos com plan tas
“não-trans gê ni cas” e pro ve ni en tes de sis te mas or -
gâ ni cos de pro du ção.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re -
da ção da Câ ma ra, o pro je to foi apro va do em ter mos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti-
va. No Se na do Fe de ral, o pro je to foi pri me i ra men te
apro va do na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
(CAE), com emen da do emi nen te Re la tor Jo nas Pi -
nhe i ro so bre a pos si bi li da de de “uti li za ção de pro du-
tos de ori gem mi ne ral, des de que não ob ti dos por pro -
ces sos de trans for ma ção quí mi ca”.

Na Co mis são de Assun tos So ci a is (CAS), com
apo io de to dos os mem bros da Co mis são, foi apro -
va do subs ti tu ti vo de mi nha au to ria, que vi sa va tor -
nar fa cul ta ti va a cer ti fi ca ção dos pe que nos e mé di-
os pro du to res ca das tra dos em âm bi to mu ni ci pal,
uma vez que já dis po ni bi li zam aces so a seu sis te ma
pro du ti vo e seus pro du tos têm alta pos si bi li da de de
ras tre a men to.

Con si de ran do a com ple xa es tru tu ra de de sen-
vol vi men to re gi o nal e so ci al exis ten te no Bra sil e o
alto cus to para cer ti fi ca ção des ses pro du tos en fren ta-
dos por esse seg men to da agri cul tu ra fa mi li ar, en ten-
de mos que a mo di fi ca ção ao tex to an te ri or foi fun da-
men tal para o apri mo ra men to do pro je to de lei e tam -
bém para fa zer jus ti ça ao so fri do ho mem do cam po,
que já en fren ta sé ri as res tri ções.

Faz-se ne ces sá rio lem brar que, en tre as li nhas
mes tras da agri cul tu ra or gâ ni ca, se en con tram os
prin cí pi os de in ser ção e uni ver sa li za ção da pro du ção.
A eli mi na ção da obri ga to ri e da de de cer ti fi ca ção e a
con si de ra ção de seu ca rá ter fa cul ta ti vo ga ran tem aos 
pe que nos agri cul to res fa mi li a res o aces so de seus
pro du tos ao mer ca do, in cen ti van do a ge ra ção de em -
pre go e ren da, fa to res tão ne ces sá ri os para o de sen-
vol vi men to no meio ru ral.

A con di ção fa cul ta ti va de cer ti fi ca ção re duz a
pos si bi li da de de en tra ves ope ra ci o na is e de or dem fi -
nan ce i ra, o que pode fo men tar a pro du ção, fa tor es -
sen ci al para ma nu ten ção dos ní ve is de pre ços e con -
tro le da in fla ção, e com ba te à fome.

O subs ti tu ti vo por mim apre sen ta do foi ava li a-
do por vá ri os seg men tos in te res sa dos da so ci e da-
de ci vil, re ce ben do con si de rá vel apo io. No âm bi to
do Go ver no Fe de ral, con tou com pa re ce res fa vo rá-
ve is do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas -
te ci men to (Mapa) – pelo Dr. Ro gé rio, aqui pre sen te,
que nos deu gran de apo io jun to ao Mi nis té rio –; do

Co le gi a do Na ci o nal da Pro du ção Orgâ ni ca; e da
Se cre ta ria de De fe sa Agro pe cuá ria, que en ten deu
que a apro va ção do atu al subs ti tu ti vo re pre sen ta
um avan ço da le gis la ção so bre a ma té ria. Além dis -
so, essa Se cre ta ria en ten de que me di das com ple-
men ta res po de rão ser ado ta das, quan do da re gu la-
men ta ção da lei, para ga ran tir ao con su mi dor a qua -
li da de dos pro du tos or gâ ni cos e para dar cre di bi li-
da de ao sis te ma bra si le i ro de cer ti fi ca ção que ora
se de ba te.

Por to dos es ses mo ti vos, Sr. Pre si den te, con ta-
mos com o apo io dos no bres Se na do res para a apro -
va ção do subs ti tu ti vo da Co mis são de Assun tos So ci-
a is, pois ele re pre sen ta um im por tan te pas so para a
con so li da ção da cer ti fi ca ção de pro du tos or gâ ni cos e
au men to da pro du ção na ci o nal.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2002.

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 586, DE 2003

Nos ter mos do art. 311, in ci so IV, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para vo ta ção da Emen -
da nº 2-CAS (Subs ti tu ti vo) apre sen ta da ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 14, de 2002.

Sala das Ses sões, 16 ju lho de 2003. – Ael ton
Fre i tas, Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.

Em vo ta ção o subs ti tu ti vo. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro
en cer ra do o en ca mi nha men to.

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

Apro va do.

Apro va do o subs ti tu ti vo, fi cam pre ju di ca dos o
pro je to e a Emen da nº 1.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção do ven ci do para o tur no su ple men tar.

É a se guin te a ma té ria apro va da
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 28, 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 718, de 2003, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio),
que re ti fi ca a alí nea “i” do art. 2º da Re so lu ção nº 25,
de 13 de mar ço de 1997 (au to ri za a Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter-
no no va lor de trin ta bi lhões e oi to cen tos e vin te mi -
lhões de ie nes, equi va len tes a du zen tos e ses sen ta e
oito mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos, de prin ci-
pal, jun to ao Export Import Bank of Ja pan – Je xim).

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to, em tur no úni -
co. (Pa u sa.)

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

Em vo ta ção o pro je to.

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

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 2003

Re ti fi ca a alí nea i, do art. 2º da Re so-
lu ção nº 25, de 3 de mar ço de 1997.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art.1º A alí nea i, do art. 2º da Re so lu ção nº 25,

de 3 de mar ço de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin-
te re da ção:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
i – con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em par ce las se mes tra is,

con se cu ti vas e pro por ci o na is aos va lo res
de sem bol sa dos, ven cen do-se o pri me i ro pa -
ga men to em 10 de ju nho de 2000 e o úl ti mo
em 10 de de zem bro de 2009;

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

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

REQUERIMENTO Nº 513, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
513, de 2003, da Se na do ra Fá ti ma Cle i de, so li ci tan-
do, nos ter mos do art. 224 da Cons ti tu i ção, com bi na-
do com os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.389, de 1991, que o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de 2003, seja
sub me ti do à apre ci a ção do Con se lho de Co mu ni ca-
ção So ci al.

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 587, DE 2003

Nos ter mos do art. 315, com bi na do com o in ci so
III do art. 279 do Re gi men to Inter no, re que i ro adi a-
men to da vo ta ção do Re que ri men to nº 513/2003, a
fim de ser fe i ta na ses são de 29 de ju lho.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Fá ti-
ma Cle i de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra para en ca mi nhar à au to ra do re que ri men to,
Se na do ra Fá ti ma Cle i de.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este re que ri men to
tem por ob je ti vo con ce der pra zo de dez dias, para que 
os in te res sa dos no pro ces so, a Uni ver si da de Fe de ral
do Esta do de Go iás e a Fun da ção Cris tã, pos sam
che gar a um acor do.

Me di a mos, eu e a Se na do ra Lú cia Vâ nia, esse
en ten di men to e já hou ve a aber tu ra de ne go ci a ções,
a par tir de on tem, en tre as duas en ti da des in te res sa-
das no pro ces so, no sen ti do de – con for me so li ci ta-
ção em re que ri men to an te ri or – que o pro ces so seja
sub me ti do ao Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, uma 
vez que exis te ação ci vil pú bli ca im pe tra da pelo Mi nis-
té rio Pú bli co Fe de ral no Esta do de Go iás.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia do PSDB de Go iás.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu gos ta ria de agra -
de cer aos lí de res par ti dá ri os, es pe ci al men te os Lí de-
res do PT, do PFL, do PMDB, en fim, to dos os lí de res
que se fa zem re pre sen tar nes ta Casa. Agra de ço par -
ti cu lar men te à Se na do ra Fá ti ma Cle i de pelo en ten di-
men to en con tra do para a vo ta ção des sa re so lu ção.

Acre di ta mos que, em dez dias, as par tes in te-
res sa das já es ta rão acor da das e con ta mos com a
com pre en são da que les en vol vi dos no pro ces so. Esse 
adi a men to vem ao en con tro de um en ten di men to que
será be né fi co para o Esta do de Go iás.

Por tan to, agra de ço a to dos. Aguar da re mos o dia
29 de ju lho para que este re que ri men to, que hoje faz
par te da nos sa pa u ta, ve nha à vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 587, de 2003.

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

Apro va do.
A ma té ria vol ta rá à Ordem do Dia em data opor-

tu na.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra,

ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Re so lu-
ção nº 28, de 2003, que, nos ter mos do art. 320, pa rá-
gra fo úni co, do Re gi men to Inter no, não ha ven do ob je-
ção do Ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na-
dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 780, DE 2003 
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 28, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 28, de 2003, que re ti fi ca a
alí nea i do art. 2º da Re so lu ção nº 25, de  3 de mar ço
de  1997, do Se na do Fe de ral, que “au to ri za a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di-
to ex ter no no va lor de  30.820.000.000,00 (trin ta bi -
lhões, oi to cen tos e vin te mi lhões de ie nes), equi va len-
tes a US$ 268, 000,000.00 (du zen tos e ses sen ta e
oito mi lhões de dó la res nor te-ame ri ca nos), jun to ao
Export Import Bank of Ja pan – Exim bank”.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju lho de
2003. – José Sar ney, Pre si den te – He rá cli to For tes,
Re la tor – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Pa u lo Paim.

ANEXO AO PARECER Nº 780 DE 2003

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Re ti fi ca a alí nea i do art. 2º da Re so-
lu ção nº 25, de  3 de mar ço de  1997, do
Se na do Fe de ral, que “au to ri za a Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra-
ção de cré di to ex ter no no va lor de
30.820.000.000,00 (trin ta bi lhões, oi to cen-
tos e vin te mi lhões de ie nes), equi va len-
tes a US$ 268,000,000.00 (du zen tos e
ses sen ta e oito mi lhões de dó la res nor-
te-ame ri ca nos), jun to ao Export Import
Bank of Ja pan – Exim bank”.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º  A alí nea i do art. 2º da Re so lu ção nº 25,

de  13 de mar ço de  1997, do Se na do Fe de ral, pas sa
a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º ...................................................
..............................................................
i) con di ções de pa ga men to:
– do prin ci pal: em par ce las se mes tra is,

con se cu ti vas e pro por ci o na is aos va lo res
de sem bol sa dos, ven cen do-se o pri me i ro pa -
ga men to em  10 de ju nho de 2000 e o úl ti-
mo em 10 de de zem bro de 2009;

 ..................................................“ (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 588, DE 2003

Nos ter mos do art. 321  do Re gi men to Inter no, re-
que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para ime -
di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro je to
de Re so lu ção nº 28, de 2003, que re ti fi ca a alí nea i do
art. 2º da Re so lu ção nº 25, de 13 de mar ço de 1997.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Luiz
Otá vio – Ro meu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to nº 582, de
2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 12, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 583, de 2003, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 584, de 2003, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 378, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se

à apre ci a ção do Re que ri men to nº 585, de 2003, de
ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 45, de 2003.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 589,  DE 2003

Se nhor Pre si den te,

Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
do Se na do nº 614, de 1999, de au to ria do Se na dor
José Ro ber to Arru da, que pro í be a ven da de arma de
fogo e mu ni ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as (tra mi tan do em con jun to com os
Pro je tos de Lei do Se na do nº 292, 386, de  1999 e 202 
de 2003).

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Re nan
Ca lhe i ros – Tião Vi a na – Fer nan do Be zer ra – José
Agri pi no – Efra im Mo ra is.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

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

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to cons -

ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria
da pró xi ma quar ta-fe i ra, dia 23.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – 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 590 DE 2003

Re quer Voto de Apla u so à jor na lis ta
Mô ni ca Ber ga mo, do jor nal Fo lha de São
Pa u lo, pela pu bli ca ção de re por ta gem so -
bre o con cur so de ga ris da Com lurb.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, Voto de Apla u so ao jor nal
Fo lha de S.Pa u lo e, em es pe ci al, à jor na lis ta Mô ni ca
Ber ga mo, pela pu bli ca ção, na edi ção de 6-7-03 do jor-
nal Fo lha de São Pa u lo, de re por ta gem opor tu na,
sen sí vel e co ra jo sa so bre o con cur so de ga ris da
Com lurb, en fo can do as di fi cul da des en fren ta das pela
po pu la ção na bus ca por um em pre go.
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Jus ti fi cação

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi-
cam-se ante o qua dro da gra ve cri se so ci al que hoje
se en con tra o País. Nes se con tex to, são mo ti vos para
re gis tro toda e qual quer ma té ria com o in tu i to de cha -
mar a aten ção para as di fi cul da des en con tra das pela
po pu la ção bra si le i ra na bus ca por uma opor tu ni da de
de em pre go no país. Nes se sen ti do se in se re a re por-
ta gem que o jor nal Fo lha de São Pa u lo edi tou no dia
6-7-03, sob o tí tu lo “Uma no i te na fila dos ga ris”. A re -
por ta gem é de au to ria da jor na lis ta Mô ni ca Ber ga mo.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Re gi-
nal do Du ar te – Arthur Vir gí lio – Le o nel Pa van – Lu-
cia Vâ nia – Ro meu Tuma

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2003

Re quer Voto de Apla u so ao jor na lis-
ta Xico Sá do Jor nal do Bra sil, pela pu bli-
ca ção de re por ta gem so bre a po pu la ção
ca ren te no ser tão de Mi nas Ge ra is.

Re que re mos, nos ter mos do art. 222 do Re gi-
men to Inter no, e ou vi do o Ple ná rio, que seja con sig-
na do nos ana is do Se na do, Voto De Apla u so ao Jor -
nal do Bra sil e, em es pe ci al, ao jor na lis ta Xico Sá,
pela pu bli ca ção, na edi ção de 6-6-03 do Jor nal do
Bra sil, de re por ta gem al ta men te ilus tra ti va, en fo can-
do as di fi cul da des en fren ta das pela po pu la ção ca ren-
te do ser tão de Mi nas Ge ra is.

Jus ti fi ca ção

As ho me na gens que ora for mu la mos jus ti fi-
cam-se ante o qua dro que hoje se en con tra pre sen te
em vá ri as re giões do País, ame a çan do prin ci pal men-
te a ci da da nia da po pu la ção. Nes se ce ná rio, são mo ti-
vo para jú bi lo as ações cons tru ti vas le va das a efe i to
com o in tu i to de cha mar a aten ção dos bra si le i ros
para os seg men tos so ci a is me nos pri vi le gi a dos do
es ta do de Mi nas Ge ra is. Nes se sen ti do se in se re a re -
por ta gem que o Jor nal do Bra sil edi tou no úl ti mo do -
min go, dia 6-07-03, sob o tí tu lo “Mi sé ria sem iden ti da-
de”. A re por ta gem é de au to ria do jor na lis ta Xico Sá.

Sala das Ses sões, 16 de ju lho de 2003. – Edu-
ar do Aze re do.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men tos vão à Co mis são com pe ten te.

So bre  a mesa pa re cer que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 781, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2002 
(nº 659, de 1999, na Casa de ori gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2002 (nº
659, de 1999, 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de ju lho de
2003. – Se na dor José Sar ney, Pre si den te; Se na dor
Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor; Se na dor Ro-
meu Tuma; Se na dor He rá cli to For tes.

ANEXO AO PARECER Nº 781, DE 2003

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de
2002 (nº 659, de 1999, na Casa de ori-
gem).

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.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Con si de ra-se sis te ma or gâ ni co de pro du-

ção agro pe cuá ria todo aque le em que se ado tam téc -
ni cas es pe cí fi cas, me di an te a oti mi za ção do uso dos
re cur sos na tu ra is e so ci o e co nô mi cos dis po ní ve is e o
res pe i to à in te gri da de cul tu ral das co mu ni da des ru ra-
is, ten do por ob je ti vo a sus ten ta bi li da de eco nô mi ca e
eco ló gi ca, a ma xi mi za ção dos be ne fí ci os so ci a is, a
mi ni mi za ção da de pen dên cia de ener gia não-re no vá-
vel, em pre gan do, sem pre que pos sí vel, mé to dos cul -
tu ra is, bi o ló gi cos e me câ ni cos, em con tra po si ção ao
uso de ma te ri a is sin té ti cos, a eli mi na ção do uso de or -
ga nis mos ge ne ti ca men te mo di fi ca dos e ra di a ções io -
ni zan tes, em qual quer fase do pro ces so de pro du ção,
pro ces sa men to, ar ma ze na men to, dis tri bu i ção e co-
mer ci a li za ção, e a pro te ção do meio am bi en te.

§ 1º A fi na li da de de um sis te ma de pro du ção or -
gâ ni co é:
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I – a ofer ta de pro du tos sa u dá ve is, cujo pro ces-
so de pro du ção não po nha em ris co a sa ú de dos con -
su mi do res, dos pro du to res, tra ba lha do res ru ra is e
agro in dus tri a is, e do meio am bi en te;

II – a pre ser va ção da di ver si da de bi o ló gi ca dos
ecos sis te mas na tu ra is e a re com po si ção ou in cre-
men to da di ver si da de bi o ló gi ca dos ecos sis te mas
mo di fi ca dos em que se in se re o sis te ma de pro du ção;

III – in cre men tar a ati vi da de bi o ló gi ca do solo;
IV – pro mo ver um uso sa u dá vel do solo, da água 

e do ar e re du zir ao mí ni mo to das as for mas de con ta-
mi na ção des ses ele men tos que pos sam re sul tar das
prá ti cas agrí co las;

V – man ter ou in cre men tar a fer ti li da de do solo
em lon go pra zo;

VI – a re ci cla gem de re sí du os de ori gem or gâ ni-
ca, re du zin do ao mí ni mo o em pre go de re cur sos
não-re no vá ve is;

VII – ba se ar-se em re cur sos re no vá ve is e em
sis te ma agrí co las or ga ni za dos lo cal men te;

VIII – in cen ti var a in te gra ção en tre os di fe ren tes
seg men tos da ca de ia pro du ti va e de con su mo de pro -
du tos or gâ ni cos e a re gi o na li za ção da pro du ção e co -
mér cio des ses pro du tos;

IX – ma ni pu lar os pro du tos agrí co las com base
no uso de mé to dos de ela bo ra ção cu i da do sos, com o
pro pó si to de man ter a in te gri da de or gâ ni ca e as qua li-
da des vi ta is do pro du to em to das as eta pas.

§ 2º O con ce i to de sis te ma or gâ ni co de pro du-
ção agro pe cuá ria e in dus tri al abran ge os de no mi na-
dos: eco ló gi co, bi o di nâ mi co, na tu ral, re ge ne ra ti vo, bi -
o ló gi co, agro e co ló gi cos, per ma cul tu ra e ou tros que
aten dam os prin cí pi os es ta be le ci dos por esta lei.

Art. 2º Con si de ra-se pro du to da agri cul tu ra or -
gâ ni ca ou pro du to or gâ ni co, seja ele in na tu ra ou pro -
ces sa do, aque le ob ti do em sis te ma or gâ ni co de pro -
du ção agro pe cuá rio ou ori un do de pro ces so ex tra ti-
vis ta sus ten tá vel e não pre ju di ci al ao ecos sis te ma lo -
cal.

Pa rá gra fo úni co. Toda pes soa, fí si ca ou ju rí di ca,
res pon sá vel pela ge ra ção de pro du to de fi ni do no ca-
put des te ar ti go é con si de ra da como pro du tor para
efe i to des ta lei.

Art. 3º Para sua co mer ci a li za ção, os pro du tos
or gâ ni cos de ve rão ser cer ti fi ca dos por or ga nis mo re -
co nhe ci do ofi ci al men te, se gun do cri té ri os es ta be le ci-
dos em re gu la men to.

§ 1º No caso da co mer ci a li za ção di re ta aos con -
su mi do res, por par te dos agri cul to res fa mi li a res, in se-
ri dos em pro ces sos pró pri os de or ga ni za ção e con tro-

le so ci al, pre vi a men te ca das tra dos jun to ao ór gão fis -
ca li za dor, a cer ti fi ca ção será fa cul ta ti va, uma vez as -
se gu ra do aos con su mi do res e ao ór gão fis ca li za dor a
ras tre a bi li da de do pro du to e o li vre aces so aos lo ca is
de pro du ção ou pro ces sa men to.

§ 2º A cer ti fi ca ção da pro du ção or gâ ni ca de que
tra ta o ca put des te ar ti go, en fo can do sis te mas, cri té-
ri os e cir cuns tân ci as de sua apli ca ção, será ma té ria
de re gu la men ta ção des ta lei, con si de ran do os di fe-
ren tes sis te mas de cer ti fi ca ção exis ten tes no País.

Art. 4º A res pon sa bi li da de pela qua li da de re la ti-
va às ca rac te rís ti cas re gu la men ta das para pro du tos
or gâ ni cos ca be rá aos pro du to res, dis tri bu i do res, co -
mer ci an tes e en ti da des cer ti fi ca do ras, se gun do o ní -
vel de par ti ci pa ção de cada um.

Pa rá gra fo úni co. A qua li da de de que tra ta o ca-
put des te ar ti go não exi me os agen tes des sa ca de ia
pro du ti va do cum pri men to de de ma is nor mas e re gu-
la men tos que es ta be le çam ou tras me di das re la ti vas à 
qua li da de de pro du tos e pro ces sos.

Art. 5º Os pro ce di men tos re la ti vos à fis ca li za ção
da pro du ção, cir cu la ção, ar ma ze na men to, co mer ci a li-
za ção e cer ti fi ca ção de pro du tos or gâ ni cos na ci o na is
e es tran ge i ros, se rão ob je to de re gu la men ta ção pelo
Po der Exe cu ti vo.

§ 1º A re gu la men ta ção de ve rá de fi nir e atri bu ir
as res pon sa bi li da des pela im ple men ta ção des ta lei
no âm bi to do Go ver no Fe de ral.

§ 2º Para a exe cu ção des ta lei po de rão ser ce le-
bra dos con vê ni os, ajus tes e acor dos en tre ór gãos e
ins ti tu i ções da Admi nis tra ção Fe de ral, Esta dos e Dis -
tri to Fe de ral.

Art. 6º Sem pre ju í zo das res pon sa bi li da des ci vil
e pe nal ca bí ve is, a in fra ção às dis po si ções des ta lei
será apu ra da em pro ces so ad mi nis tra ti vo e acar re ta-
rá, nos ter mos pre vis tos em re gu la men to, a apli ca ção
das se guin tes san ções, iso la da ou cu mu la ti va men te:

 I – ad ver tên cia;
II – mul ta de até R$1.000.000,00 (um mi lhão de

re a is);
III – sus pen são da co mer ci a li za ção do pro du to;
IV – con de na ção de pro du tos, ró tu los, em ba la-

gens e ma té ri as-pri mas;
V – inu ti li za ção do pro du to;
VI – sus pen são do cre den ci a men to, cer ti fi ca-

ção, au to ri za ção, re gis tro ou li cen ça; e
VII – can ce la men to do cre den ci a men to, cer ti fi-

ca ção, au to ri za ção, re gis tro ou li cen ça.
Art. 7º Ca be rá ao ór gão de fi ni do em re gu la men-

to ado tar me di das ca u te la res que se de mons trem in -
dis pen sá ve is ao aten di men to dos ob je ti vos des ta lei,
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as sim como dis por so bre a des ti na ção de pro du tos
apre en di dos ou con de na dos na for ma de seu re gu la-
men to.

§ 1º O de ten tor do bem que for apre en di do po -
de rá ser no me a do seu de po si tá rio.

§ 2º Os cus tos re fe ren tes a qua is quer dos pro -
ce di men tos men ci o na dos nes te ar ti go cor re rão por
con ta do in fra tor.

Art. 8º As pes so as fí si cas ou ju rí di cas, de di re i to
pú bli co ou pri va do, que pro du zam, trans por tem, co-
mer ci a li zem ou ar ma ze nem pro du tos or gâ ni cos fi cam
obri ga das a pro mo ver a re gu la ri za ção de suas ati vi-
da des jun to aos ór gãos com pe ten tes.

Pa rá gra fo úni co. Os pro ce di men tos de re gis tro,
ca das tra men to, li cen ci a men to e ou tros me ca nis mos
de con tro le de ve rão aten der ao dis pos to no re gu la-
men to des ta lei e nos de ma is ins tru men tos le ga is per-
ti nen tes.

Art. 9º Os in su mos com uso re gu la men ta do para 
a agri cul tu ra or gâ ni ca de ve rão ser ob je to de pro ces so
de re gis tro di fe ren ci a do, que ga ran ta a sim pli fi ca ção e 
agi li za ção de sua re gu la ri za ção.

Pa rá gra fo úni co. Os ór gãos fe de ra is com pe ten-
tes de fi ni rão em atos com ple men ta res os pro ce di-
men tos para a apli ca bi li da de do dis pos to no ca put
des te ar ti go.

Art. 10. Para o aten di men to de exi gên ci as re la ti-
vas a me di das sa ni tá ri as e fi tos sa ni tá ri as, as au to ri-
da des com pe ten tes de ve rão, sem pre que pos sí vel,
ado tar me di das com pa tí ve is com as ca rac te rís ti cas e
es pe ci fi ci da des dos pro du tos or gâ ni cos, de modo a
não des ca rac te ri zá-los.

Art. 11. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei, de fi nin do as nor mas téc ni cas para a pro du ção or -
gâ ni ca e sua es tru tu ra de ges tão no âm bi to da União,
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

§ 1º A re gu la men ta ção de ve rá con tem plar a
par ti ci pa ção de re pre sen tan tes do se tor agro pe cuá rio
e da so ci e da de ci vil, com re co nhe ci da atu a ção em al -
gu ma eta pa da ca de ia pro du ti va or gâ ni ca.

§ 2º A re gu la men ta ção des ta lei será re vis ta e
atu a li za da sem pre que ne ces sá rio e, no má xi mo, a
cada 4 (qua tro) anos.

Art. 12. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de até 90 (no ven ta) dias, a con tar de sua
pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. O re gu la men to des ta lei de ve rá
es ta be le cer um pra zo mí ni mo de 1 (um) ano para que
to dos os seg men tos en vol vi dos na ca de ia pro du ti va
pos sam se ade quar aos pro ce di men tos que não es te-

jam an te ri or men te es ta be le ci dos por re gu la men ta ção
ofi ci al.

Art. 13. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
Vol ta-se à lis ta de ora do res.

Está ins cri to pela Li de ran ça do Blo co da Mi no-
ria o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, a quem con ce do a 
pa la vra.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT — SC) —
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) — Pela or -
dem, com a pa la vra a Se na do ra Ide li Sal vat ti.

A SRA.  IDELI SALVATTI (Blo co/PT — SC. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) — Sr. Pre si den te,
faço um con vi te às Srªs e aos Srs. Se na do res. Hoje à
no i te, a par tir das 20 ho ras, no Clu be do Con gres so,
no Lago Nor te, re a li za re mos a Fes ta da Ta i nha, uma
fes ta tra di ci o nal da cul tu ra aço ri a na do Esta do de
San ta Ca ta ri na. Então, es ten de mos o con vi te a to dos
os mem bros do Se na do da Re pú bli ca para que pos -
sam pres ti gi ar este even to.

O SR. PRESIDENTE ( José Sar ney) – O Pa re-
cer lido vai à Pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Já está na 
tri bu na o Se na dor Jor ge Bor nha u sen, a quem con ce-
do a pa la vra.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
para, em nome de meu Par ti do, fa zer con si de ra ções a 
res pe i to do Pro je to de Re for ma Tri bu tá ria, emen da
cons ti tu ci o nal que está tra mi tan do na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Ini ci al men te, que ro re gis trar que o pro je to, tal
como os an te ri o res, tem um ví cio de ori gem. A re for-
ma tri bu tá ria é uma con se qüên cia do pac to fe de ra ti-
vo, que fi cou in to cá vel no pro je to apre sen ta do.

O atu al pac to fe de ra ti vo es ta be le ce as com pe-
tên ci as e ad mi te du pli ci da de e tri pli ci da de de des pe-
sas cri a das e que se tor nam gran des ra los da ar re ca-
da ção mu ni ci pal, es ta du al e da União. Se ria pre ci so,
por tan to, que hou ves se em bu ti do, e como pri me i ro
pas so, uma de fi ni ção cor re ta e con cre ta do que com -
pe te à União, ao Esta do e ao Mu ni cí pio, para que, de -
po is, exa mi nan do o ta ma nho dos res pec ti vos Esta-
dos, dos en tes fe de ra ti vos, ti vés se mos uma re ce i ta
ade qua da ao cum pri men to das ações de ter mi na das
por com pe tên ci as à União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

Cito um exem plo, o do sa lá rio-edu ca ção. Há
una ni mi da de na cons ciên cia na ci o nal de que os mu -
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ni cí pi os de vem ser res pon sá ve is pelo en si no fun da-
men tal. Mas, para que isso ocor ra, é pre ci so que se
mo di fi que a com pe tên cia que hoje ad mi te Mu ni cí pi os,
Esta dos e União: tri pli ci da de de gas tos.

E como é dis tri bu í do o sa lá rio-edu ca ção? Dois
ter ços para os Esta dos; um ter ço para a União. Fica o
Mu ni cí pio su je i to à boa-von ta de, aos cri té ri os da
União e do Esta do para po der cum prir com aqui lo que 
de ve ria ser o seu de ver, de dar con di ções a um bom
en si no, boa qua li da de, na par te fun da men tal.

O Pro je to de Re for ma Tri bu tá ria apre sen ta do
pelo Go ver no au men ta a car ga tri bu tá ria quan do es -
ta be le ce que se rão cin co as alí quo tas. E pos so ex pli-
car: no mo men to em que fi zer mos essa re du ção de
alí quo tas e a en tre gar mos, como está ex pres so no
Con faz  (Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Fa zen dá ria),
o es ta be le ci men to, o novo en qua dra men to dos pro-
du tos su je i tos ao ICMS, é evi den te que, na ân sia de
ar re ca da ção, o Con se lho de Se cre tá ri os da Fa zen da
faça com que a alí quo ta ma i or ve nha a pre va le cer
hoje so bre a alí quo ta me nor.

Tam bém cha mo a aten ção para a po si ção ado -
ta da no pro je to em re la ção à CPMF, que se trans for-
ma em con tri bu i ção per ma nen te, a CMF, e, inu si ta da-
men te, da co lo ca ção de um teto de 0,38%. Vo ta mos,
ano pas sa do, nes ta Casa, no Con gres so Na ci o nal,
uma alí quo ta de 0,08% para o ano que vem. Por tan to,
a in ser ção na Cons ti tu i ção ina de qua da men te da alí -
quo ta de 0,38% já nos mos tra que, por meio de qual -
quer me di da pro vi só ria, po de rá ha ver essa al te ra ção,
sa in do a alí quo ta de 2004, pre vis ta em lei de 0,08%
para 0,38%.

Cabe ao PFL, como Opo si ção res pon sá vel, não
só apon tar er ros que pos sam ser cor ri gi dos, mas tam -
bém apre sen tar al ter na ti vas. Fi ze mos isso por meio
da nos sa ban ca da na Câ ma ra Fe de ral. E apre sen ta-
mos as nos sas emen das, so bre as qua is que ro dis-
cor rer, para que, an te ci pa da men te, o Se na do pos sa
ter cons ciên cia da nos sa ati tu de res pon sá vel em re la-
ção a um tema tão di fí cil, tão im por tan te e tão pro te la do.

Em pri me i ro lu gar, a CMF pro pos ta pelo Go ver-
no, por meio da emen da que apre sen ta mos, trans for-
ma-se numa an te ci pa ção do Impos to de Ren da.
Assim é que, no fi nal do ano, cada pes soa ju rí di ca e
cada pes soa fí si ca po de rá pe dir ao ban co o va lor que
ar re ca dou an te ci pa da men te no cur so da que le exer cí-
cio para aba ter do va lor que terá que pa gar de Impos -
to de Ren da na de cla ra ção sub se qüen te.

Com isso, be ne fi cia-se o bom con tri bu in te, de -
sa pa re ce a cu mu la ti vi da de, a bi tri bu ta ção, e, em re la-
ção ao so ne ga dor ou àque le que está fora da lei, esse 
mes mo va lor se trans for ma rá em re ce i ta da União, já

que não po de rá com pen sar por que não de cla ra. O
bom con tri bu in te, por tan to, re ce be do Esta do a po si-
ção cor re ta. O so ne ga dor e o fora-da-lei é ape na do. E
a Re ce i ta Fe de ral man tém as con di ções de fis ca li za-
ção, de cru za men to de da dos, que é sem pre o que
mais se de fen de ao se tra tar da CPMF.

A se gun da emen da diz res pe i to às con tri bu i-
ções so ci a is. É opor tu no pen sar mos no as sun to nes -
te mo men to. O País en trou em re ces são. A que da da
ar re ca da ção é evi den te. Hou ve uma que da enor me
no Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os. Há Mu ni cí-
pi os ame a çan do mo ra tó ria. E por quê? Por que no
cur so de 1988 para cá a União pre ten deu, agiu e con -
se guiu a cri a ção de con tri bu i ções so ci a is (CPMF,
Cide, Co fins, etc.) que não fa zem par te do Fun do de
Par ti ci pa ção dos Esta dos e Mu ni cí pi os. Ao ser pro-
mul ga da a Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, do to tal ar -
re ca da do pela Re ce i ta Fe de ral, 25% era de con tri bu i-
ções, 75% de im pos tos. Hoje o qua dro é: 55% de con -
tri bu i ções e 45% de im pos tos. É jus to, por tan to, que
se faça essa cor re ção e se dê con di ções aos Mu ni cí-
pi os e aos Esta dos para que cor re ta men te te nham
jus ti ça fis cal.

A ter ce i ra emen da apre sen ta da pela nos sa Ban -
ca da na Câ ma ra diz res pe i to a quem deve com pe tir o
en qua dra men to nas cin co alí quo tas do ICMS: ao
Con faz. O Con faz é um Con se lho de Se cre tá ri os de
Fa zen da. Quem tem de es ta be le cer os cri té ri os é o
Se na do, que re pre sen ta a Fe de ra ção, e vai ha ver
equi lí brio, por que nes ta Casa a re pre sen ta ção é au -
tên ti ca, é ma jo ri tá ria. Por tan to, de ve mos de fen der a
prer ro ga ti va do Se na do, para que pos sa mos, com
equi lí brio e jus ti ça, fa zer o en qua dra men to nas cin co
alí quo tas.

Ou tra emen da apre sen ta da na Câ ma ra é a que
ga ran te res sar ci men tos de acor do com a Lei Kan dir,
que hoje é cum pri da em par te, por que re al men te não
há um fun do es pe cí fi co e tem re tor no di fí cil e de fi ci en te
para os Esta dos e, so bre tu do, para os ex por ta do res.

Ain da em re la ção à re for ma tri bu tá ria, não po de-
mos es que cer a de so ne ra ção de in ves ti men tos na
aqui si ção dos bens de ca pi tal. Pre ci sa mos cres cer na
pro du ti vi da de. As ex por ta ções têm se gu ra do o País,
mas, se con ti nu ar mos a im por de ter mi na dos im pos-
tos nos ati vos imo bi li za dos, não ire mos li be rar o se tor
pro du ti vo, que gera em pre gos. Já es ta mos com alta
de fi ciên cia de em pre gos. Há cer ca de 600 mil no vos
de sem pre ga dos em um se mes tre. É pre ci so li be rar,
por tan to, o se tor pro du ti vo, para que ele res pon da, e
res pon da ao País, res pon da à Na ção. O em pre go é ci -
da da nia.
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Em tor no das emen das re la ti vas ao tex to, apre -
sen ta mos, por in ter mé dio tam bém da Li de ran ça, uma 
sal va guar da, uma emen da que de ter mi na que a car -
ga tri bu tá ria não pode su pe rar 35% do PIB.

Fi nal men te, apre sen ta mos um subs ti tu ti vo.
Devo di zer que essa idéia nas ceu de uma con ver sa
no café da ma nhã na casa do Se na dor José Agri pi no.
Esta vam pre sen tes os Se na do res Efra im Mo ra is, Tas-
so Je re is sa ti, Arthur Vir gí lio e o Mi nis tro Pa loc ci. Essa
idéia nas ceu quan do o Se na dor Tas so Je re is sa ti per -
gun tou por que não avan çá va mos na re for ma tri bu tá-
ria, pois a re for ma tri bu tá ria pro pos ta era in su fi ci en te,
ab so lu ta men te di fe ren te da qui lo que de se ja mos para
que o se tor pro du ti vo pos sa flo res cer e o país cres cer.
E de for ma in te li gen te e cor re ta o Mi nis tro da Fa zen da
res pon deu: “Tra ga-me o apo io dos Go ver na do res,
que po de re mos avan çar, como o Se na dor de se ja”.
Então nos re u ni mos e nas ceu a idéia de um subs ti tu ti-
vo glo bal, que pos sa re al men te fa zer a ver da de i ra re -
for ma tri bu tá ria, para ter iní cio em 2007.

A gran de di fi cul da de da re for ma tri bu tá ria é a
pre o cu pa ção dos go ver nan tes – aliás, jus ta – de per -
der, no cur so do seu man da to, re ce i tas, que só se rão
re cu pe ra das no cur so do pró xi mo man da to. E, por
isso mes mo, pen sa mos num subs ti tu ti vo glo bal que
in cor po ras se es sas idéi as to das, re al men te sim pli fi-
cas se im pos tos, cri as se o IVA, des se novo rumo ao
País para o cres ci men to. A in ten ção do PFL foi apre -
sen tar, des sa for ma, uma emen da para que pos sa-
mos pro gre dir.

Lem bro-me, aqui, de que o pra zo, mu i tas ve zes,
é ne ces sá rio. Na re for ma po lí ti ca, se não ti vés se mos
co lo ca do, em 1995, a cláu su la de de sem pe nho, ela
não en tra ria em vi gor ago ra, na sua in te gra li da de, em
2006. A opor tu ni da de de fa zer uma re for ma para o
País é per mi tir esse pe río do de tran si ção, para que os 
Go ver na do res e o pró prio Pre si den te da Re pú bli ca
pos sam ade quar a má qui na ao que vai ocor rer mais
adi an te. Se al guém fi car con tra, se o can di da to a Go -
ver na dor, ou à Pre si dên cia da Re pú bli ca en ten der
que não é pos sí vel fa zer esse ges to para o cres ci-
men to do Bra sil, que não con cor ra à ele i ção. Caso
con trá rio, pre pa re o seu Esta do, a má qui na ad mi nis-
tra ti va do País, de for ma que pos sa cor res pon der à
nova eta pa que virá em 2007.

Para ad mi nis trar um País, um Esta do, fa zer leis,
pre pa rar a cons ti tu i ção, é pre ci so uma vi são de mé dio
e lon go pra zo. De ve mos olhar a si tu a ção do País, a re -
a li da de em que vi ve mos e a von ta de que te mos de
cres cer.

Eram es sas, Srªs e Srs. Se na do res, as pa la vras
que te ria de di zer, com mu i to res pe i to, a esta Casa.

De se jo que haja uma gran de dis cus são por que o PFL 
não faz opo si ção ao País; faz, res pon sa vel men te,
opo si ção ao Go ver no.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jor ge Bor-
nha u sen, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA  (Blo co/PT – PA) – 
Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção pela Li de ran ça
do PT.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Já está
ano ta do, Se na do ra. V. Exª terá o quar to lu gar.

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

O SR. PRESIDENTE ( Ro meu Tuma) – Con ce-
do a pa la vra a V. Exª.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, que -
ro co mu ni car aos mem bros da Co mis são de Assun -
tos So ci a is que te re mos uma re u nião ama nhã, para
vo tar três pro je tos que são ob je to de aná li se na con -
vo ca ção ex tra or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der
do PMDB, pelo pra zo de 20 mi nu tos.

Re no vo o ape lo da Mesa aos Srs. Se na do res,
para que, por fa vor, cum pram o ho rá rio a fim de não
pre ju di car os de ma is ins cri tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Se na dor Ro meu Tuma, Srªs e Srs. Se na do res, on tem
e tam bém hoje, avan ça mos como nun ca nes te Con -
gres so Na ci o nal em re la ção à ne ces si da de de res trin-
gir mos o uso e a ven da de ar mas no Bra sil.

Ontem, avan ça mos ao vo tar, na Sub co mis são
de Se gu ran ça Pú bli ca da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do Fe de ral, o subs ti tu ti vo
do Se na dor Cé sar Bor ges ao meu pro je to e a ou tros
que tra mi tam si mul ta ne a men te, pro i bin do o por te e a
ven da de ar mas no Bra sil, sub me ten do essa pro i bi-
ção ao re fe ren do po pu lar, prá ti ca que de ve mos ado -
tar no País, pois for ta le ce a de mo cra cia, a re pre sen ta-
ti vi da de. O re fe ren do é uma con sul ta di re ta. Atu al-
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men te, com o voto ele trô ni co, po de mos fa zer essa
con sul ta sem gas tar ab so lu ta men te nada. 

Apro va mos hoje um re que ri men to, as si na do por 
to dos os Lí de res par ti dá ri os des ta Casa do Con gres-
so Na ci o nal, de ter mi nan do que es ses pro je tos tra mi-
tem em ca rá ter de ur gên cia ur gen tís si ma e pos sa mos
votá-los no pró xi mo dia 23, quar ta-fe i ra.

So bre o tra ba lho da Sub co mis são de Se gu ran-
ça Pú bli ca, des ta co o pa pel fan tás ti co exer ci do por
seu Pre si den te, Se na dor Tas so Je re is sa ti, no sen ti do
de cha mar a aten ção do País para essa dis cus são
fun da men tal e ina diá vel.

Sr. Pre si den te, es tou mu i to oti mis ta. O País não
pode con ti nu ar in dul gen te para com essa epi de mia. O 
Bra sil tem 2,78% da po pu la ção do mun do, ou seja,
me nos de 3%, e re gis tra, anu al men te, de 9% a 13%
dos cri mes que acon te cem no Pla ne ta. Na dé ca da de
90, mor re ram as sas si na dos por arma de fogo no
mun do três mi lhões de pes so as, den tre elas, 270 mil
no Bra sil. No ano que pas sou, mor re ram 49 mil pes so-
as as sas si na das por arma de fogo no País.

Sr. Pre si den te, es ta mos fa lan do de uma epi de-
mia que, como epi de mia, tem de ser en fren ta da.

Este Con gres so, ao vo tar o re que ri men to, dá
uma so be ja de mons tra ção de que isso, sem dú vi da
ne nhu ma, acon te ce rá. Daí meu sin ce ro oti mis mo.

De cada dez cri mes que acon te cem no Bra sil,
nove são por mo ti vos fú te is. Di zem as es ta tís ti cas que 
82% dos cri mes em nos so País acon te cem por mo ti-
vos fú te is. Por quê, Sr. Pre si den te? Por que numa dis -
cus são, aca lo ra da ou não, em que al guém está ar ma-
do – a ba na li za ção da arma de fogo no Bra sil é in dis-
cu tí vel e evi den te – e saca aque la arma, ati ra, mata,
mor re, au men tan do nos sos ín di ces de cri mi na li da de
e en ver go nhan do nos so País na com pa ra ção com os
ou tros pa í ses do mun do.

É im por tan te que avan ce mos. O subs ti tu ti vo do
Se na dor Cé sar Bor ges é fun da men tal para con sa-
grar, na prá ti ca, esse avan ço. Por isso, pre ci sa mos
apro vá-lo e, na Câ ma ra dos De pu ta dos, fa zer o que
es ta mos fa zen do aqui, ou seja, con se guir as as si na-
tu ras de to dos os Lí de res par ti dá ri os, para que lá,
como aqui, a pro i bi ção da co mer ci a li za ção e do uso
de ar mas no Bra sil tra mi te em ca rá ter de ur gên cia.

Qu an to ao re fe ren do, Sr. Pre si den te, é uma con -
ces são que se faz. Como o as sun to é po lê mi co e di vi-
de opi niões, para apro vá-lo te mos que ce der ao re fe-
ren do, a essa con sul ta po pu lar. Sig ni fi ca, na prá ti ca,
di zer que tor na re mos obri ga tó rio esse as sun to; ou na
ele i ção mu ni ci pal ou na ele i ção na ci o nal, será par te

obri ga tó ria do de ba te, que é, da mes ma for ma, é in -
subs ti tu í vel.

Qu e ro, nes sas pou cas pa la vras, como Lí der do
PMDB, agra de cer o em pe nho dos Lí de res e des ta car
o pa pel do Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, que tem sido fir me na con du ção
de uma po lí ti ca que nos leve a um cli ma de paz em
nos so País.

Nós sa be mos, é cla ro – e não po de mos cri ar ne -
nhu ma ex pec ta ti va di fe ren te –, que não re sol ve re mos
o pro ble ma da cri mi na li da de no Bra sil com uma lei
ape nas, mas com cer te za re sol ve re mos os cha ma-
dos cri mes imo ti va dos, que acon te cem exa ta men te
por que têm na sua raiz a arma de fogo.É fun da men tal
que haja o en ga ja men to de to dos.

Qu e ria agra de cer tam bém a par ti ci pa ção do
Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na dor José Sar ney,
que es ta be le ceu pri o ri da de para este as sun to na con -
vo ca ção do Se na do Fe de ral du ran te este re ces so.

O País co bra que o Se na do dê uma res pos ta, e te -
nho ab so lu ta con vic ção de que ela será dada no dia 23.
É im por tan te con ti nu ar mos com esse pro ces so de mo -
bi li za ção, de cons ci en ti za ção; é im por tan te apro fun dar-
mos o de ba te e mul ti pli car mos essa dis cus são, para
que o País se en ga je cada vez mais e crie con di ções
para que pos sa mos não só vo tar, mas apro var essa ma -
té ria, a fim de que con si ga mos dar o pri me i ro pas so no
rumo da di mi nu i ção da cri mi na li da de no Bra sil.

É cla ro que a vi o lên cia tem mu i tas ca u sas, que
pas sam pe las de si gual da des so ci a is, pela ur ba ni za-
ção cres cen te e pela im pu ni da de. A im pu ni da de no
Bra sil é algo gri tan te. Em São Pa u lo, por exem plo, só
1,7% dos cri mes – cu jos au to res não se co nhe cem na 
hora dos fa tos – são es cla re ci dos. Essa si tu a ção de
im pu ni da de, que arma o bra ço da vi o lên cia, não pode
con ti nu ar.

Pre ci sa mos atu a li zar o nos so Có di go Pe nal,
que é da dé ca da de 40 e que não co mi na mu i tos dos
cri mes com os qua is a so ci e da de con vi ve atu al men te.
Pre ci sa mos tam bém mu dar o Có di go de Pro ces so
Pe nal, a in ves ti ga ção cri mi nal e o in qué ri to po li ci al. No 
Bra sil, in ves ti ga-se na Po lí cia e, de po is, re pe te-se na
Jus ti ça toda a in ves ti ga ção em fa vor do cri mi no so,
que uti li za essa de lon ga em be ne fí cio da sua im pu ni-
da de. Mu i tas ve zes, ele mata por que con ta com a im -
pu ni da de.

Esses fa tos não po dem con ti nu ar a acon te cer;
por tan to, o Con gres so Na ci o nal tem que fa zer a sua
par te. Te nho a ab so lu ta con vic ção – o meu oti mis mo é 
cada vez ma i or – de que isso acon te ce rá no pró xi mo
dia 23.
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A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – V.Exª
me con ce de um apar te?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com mu i to pra zer, con ce do o apar te à Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Se -
na dor Re nan Ca lhe i ros, gos ta ria de pa ra be ni zá-lo
pela abor da gem do tema e de ex por para a so ci e da de
– que mu i tas ve zes ques ti o na o pa pel do Par la men tar
e co bra como se eles nada fi zes sem – exa ta men te a
res pon sa bi li da de que as su mi mos quan do co lo ca mos
esse as sun to na con vo ca ção ex tra or di ná ria, pois ele
é um pro ble ma que, sem dú vi da ne nhu ma, atin ge a
to dos, in de pen den te men te de clas se so ci al, cor, raça, 
op ção se xu al ou re li gião. Por tan to, gos ta ria de pa ra-
be ni zá-lo e di zer que essa é uma de mons tra ção para
a so ci e da de da ne ces si da de de es tar mos aqui tra ba-
lhan do nes te mês de ju lho.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço o apar te da Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa,
que hon ra o meu pro nun ci a men to. É im por tan te que
esse en ga ja men to acon te ça, para que pos sa mos fa -
zer no Bra sil o que faz o mun do todo: ca mi nhar no
rumo da res tri ção do uso e da ven da da arma de fogo.

Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Hé lio Cos -
ta.

O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na dor Re -
nan Ca lhe i ros, Lí der do nos so Par ti do, o PMDB, que -
ro cum pri men tá-lo pela sua po si ção fir me no as sun to,
que é de in te res se da fa mí lia bra si le i ra. Afi nal de con -
tas, são os jo vens as pri me i ras ví ti mas da vi o lên cia
em todo o Bra sil. Re cen te men te, acom pa nhan do o
ilus tre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, tive opor tu ni da de
de par ti ci par de ma ni fes ta ção de fron te ao Con gres so
Na ci o nal, onde fo ram co lo ca dos os sa pa tos das ví ti-
mas da vi o lên cia. Aque la cena me de i xou pro fun da-
men te cho ca do, por que aque les cal ça dos, que re pre-
sen ta vam a lem bran ça das ví ti mas da vi o lên cia, mos -
tra vam que re al men te as prin ci pa is ví ti mas têm no
má xi mo 27 ou 28 anos; são to dos jo vens. Por isso, Se -
na dor, fico tão fe liz de ver V. Exª, com a sua li de ran ça,
as su mir essa ba ta lha, essa luta, por tudo que ci tou
em seu dis cur so: um país que tem me nos de 3% da
po pu la ção do mun do e 10% dos cri mes co me ti dos. V.
Exª ci tou que qua se 50 mil pes so as são as sas si na das
por ano, o que re pre sen ta – e gos to mu i to de fa zer es -
sas com pa ra ções – dez anos de guer ra no Vi et nã
para as mor tes re gis tra das pe los ame ri ca nos. Então,
du ran te dez anos mor re ram 50 mil sol da dos ame ri ca-
nos no Vi et nã e, em um ano, mor re ram 50 mil pes so-
as no Bra sil. Pa ra béns a V. Exª!

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço, Se na dor Hé lio Cos ta, o apar te. V. Exª tem
ab so lu ta ra zão. Pre ci sa mos fa zer algo para que a si tu-
a ção não se agra ve. Na úl ti ma sex ta-fe i ra, o Jor nal
Na ci o nal di vul gou am pla ma té ria, ci tan do in clu si ve
da dos de um hos pi tal de Belo Ho ri zon te, di zen do que, 
em com pa ra ção com o ano an te ri or, hou ve um au-
men to, nos pri me i ros me ses do ano, de 15% de pes -
so as atin gi das por arma de fogo em Mi nas Ge ra is,
ape nas na que le hos pi tal, o que sig ni fi ca di zer que a
si tu a ção está se agra van do e o pro ble ma pre ci sa ser
ir re ver si vel men te en fren ta do.

Ouço com sa tis fa ção o apar te do Se na dor Anto -
nio Car los Va la da res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se na dor Re nan Ca lhe i ros, sou vi zi nho de V. Exª 
e te nho a hon ra de di zer que, ape sar de no pas sa do o
Esta do de Ala go as ser mar ca do pela vi o lên cia, pela
cri mi na li da de sem jus ti fi ca ti va, V. Exª é um dos exem -
plos de ho mem de paz e de tra ba lho. E tem re ve la do
essa pro pri e da de que é tí pi ca do ho mem de bem ao
lon go da car re i ra po lí ti ca, seja como Lí der do PMDB,
seja como Mi nis tro da Jus ti ça, sem pre tra ba lhan do
pe las boas ca u sas. Pro va dis so é que, nes ta con vo ca-
ção ex tra or di ná ria fe i ta pelo Go ver no do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va para a apre ci a ção das Re for-
mas Pre vi den ciá ria e Tri bu tá ria, cha mou a aten ção
não só da Casa, mas de todo o Bra sil, o pro je to que V.
Exª re to mou so bre a ques tão do de sar ma men to do
povo bra si le i ro. Não se tra ta ape nas do de sar ma men-
to de es pí ri to, mas de dar ins tru men tos à po pu la ção e
cons ci en ti zá-la de que a vi o lên cia leva à vi o lên cia e
que a arma, em vez de pro te ger, mu i tas ve zes é a ca -
u sa da mor te. Te mos vis to na te le vi são e nos jor na is
ca sos de pes so as que pu xam a arma para um ban di-
do. Mas ele já está pre ve ni do, tre i na do, dis pos to a ma -
tar, e con se gue seu in ten to, prin ci pal men te em se tra -
tan do de uma pes soa des pre pa ra da para pre ve nir o
cri me, para en fren tar o cri mi no so. V. Exª tem ra zão
nes ta luta e, por esse mo ti vo, tem o apo io e o be ne-
plá ci to de to dos os Se na do res, in di fe ren te men te de
par ti do po lí ti co. V. Exª dá um exem plo nes ta Casa de
como um Par la men tar do Nor des te, uma re gião tão
sa cri fi ca da não ape nas pela vi o lên cia do cri me, mas
tam bém pela po bre za, deve se com por tar no exer cí-
cio de sua fun ção de Se na dor.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agra de ço fe liz e hon ra do o apar te de V. Exª, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res. V. Exª tem ab so lu ta con vic-
ção de que, mu i tas ve zes, as pes so as ar ma das en-
ten dem que es tão pro te gi das, por que o Esta do não
faz sua par te. Mas há um pou co do de sen vol vi men to
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da cha ma da cul tu ra do medo. Como o Esta do não faz
sua par te, as pes so as pro cu ram se ar mar para se de -
fen der. Po rém, as pes so as que agem as sim, na ma i o-
ria das ve zes  V. Exª o dis se mu i to bem , não sa bem
ma ne jar ar mas, nun ca ati ra ram. Além do mais, o ban -
di do sem pre sur pre en de a ví ti ma. Se o ban di do pres -
sen tir que o ci da dão de bem, que a ví ti ma está ar ma-
da, ele não lhe dará as cos tas ja ma is, por que teme
ser al ve ja do. Ele pre fe re ati rar. Se ria mais um na tris te
e fria es ta tís ti ca cri mi no sa dele. Ele sur pre en de, sabe
ma ne jar ar mas; já a pes soa de bem não sabe ma ne-
já-las e é sur pre en di da. Então, se as ar mas não ser -
vem para pro te ger o ci da dão, ar mas para quê? Para
con ti nu ar en ver go nhan do o Bra sil, pela ba na li za ção
dos cri mes?

Fi ze mos uma lei aqui, a Lei do Si narm, com a
me lhor das in ten ções. Foi uma lei cri te ri o sa, que per -
mi tiu avan ços, Po rém, la men ta vel men te, ela aper ta
cri te ri o sa men te, mas bu ro cra ti za o aces so às ar mas,
pois, para que a pes soa com pre uma arma e te nha o
seu re gis tro, exi ge-se um tes te psi co téc ni co e uma
de mons tra ção de que sabe ati rar. Assim, os in te res-
sa dos em ob ter ar mas pre fe rem fi car na ile ga li da de.

Hoje não se tem mais no Bra sil um es ta be le ci-
men to que ven da so men te ar mas. Ven de-se con jun-
ta men te ou tros ti pos de pro du tos, por que as pes so as
prefe rem com prar ar mas clan des ti na men te. Em qual -
quer lu gar que se che gue, di an te das di fi cul da des es -
ta be le ci das pela lei  e mu i to bem es ta be le ci das , as
pes so as pre fe rem com prar uma arma sem di fi cul da-
des, sem bu ro cra cia. O Jor nal Na ci o nal apre sen tou,
há dias, uma ma té ria com enor me re per cus são so bre
ar mas ven di das no Pa ra guai e en tre gues no Bra sil,
sem que hou ves se ab so lu ta men te ne nhu ma ação
para im pe dir tal ope ra ção.

O sis te ma de se gu ran ça pre ci sa ser mo di fi ca do
como um todo. Pre ci sa mos uni fi cá-lo, re de fi nir o pa pel
das po lí ci as, as atri bu i ções da guar da mu ni ci pal. Con -
cor do com o Se na dor Ro meu Tuma: esse é um as-
sun to ina diá vel, que pre ci sa ser dis cu ti do. É ne ces sá-
rio ga ran tir mais re cur sos para a se gu ran ça pú bli ca,
pre ci sa mos re gu la men tar a Lei de Aba te, para guar -
dar me lhor nos sas fron te i ras. Esse tam bém foi um
avan ço que se per mi tiu no Con gres so Na ci o nal, mas
que não teve a cor res pon den te re gu la men ta ção do
Po der Exe cu ti vo.

Qu an do fui Mi nis tro da Jus ti ça, ne go ci ei com os
mi nis té ri os mi li ta res a re gu la men ta ção des sa lei e
man dei para o Pa lá cio do Pla nal to. Infe liz men te, essa
re gu la men ta ção não se con cre ti zou, não evo lu iu, em
de tri men to do in te res se na ci o nal. Na opor tu ni da de,
dis se ram que hou ve re a ção dos Esta dos Uni dos. Isso

não pode ocor rer, por que só te re mos con di ções de
guar dar nos sas fron te i ras se hou ver a Lei do Aba te,
para que as pes so as te mam ocu par nos so es pa ço
aé reo, como te mem ocu par o de ou tros pa í ses. Da
for ma como está, é im pos sí vel. Te mos que pro i bir a
co mer ci a li za ção de ar mas, mas, pri me i ra men te, é
mis ter com ba ter o trá fi co, a ven da ile gal, a im por ta ção
clan des ti na de ar mas para o nos so País.

Esse es for ço tem que ser fe i to ao mes mo tem -
po, para que pos sa mos, como dis se o Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no  que tem aju da do
de ma is no an da men to e na tra mi ta ção des sa ma té ria
, cons tru ir no Bra sil uma cul tu ra de paz.

Qu e ro agra de cer a V. Exª, Se na dor Ro meu
Tuma, que tem aju da do mu i to na con du ção de as sun-
tos de se gu ran ça aqui no Se na do Fe de ral, bem como, 
mais uma vez, ao Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se -
na dor José Sar ney, ao Pre si den te da Sub co mis são
de Se gu ran ça Pú bli ca, Se na dor Tas so Je re is sa ti, e
prin ci pal men te ao Se na dor Cé sar Bor ges, au tor do
mais con se qüen te re la tó rio já fe i to aqui no Se na do
Fe de ral. O re la tó rio pro í be o por te de ar mas des de já,
a co mer ci a li za ção de ar mas  mas com con sul ta à po -
pu la ção para que isso se con cre ti ze  e cria as ma i o res
res tri ções que se po dem cri ar para a ven da de ar mas
no País.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor

Re nan Ca lhe i ros, não sei se V. Exª per mi ti ria que eu
fi zes se um ape lo. Sei que a Mesa não pode in ter fe rir,
mas V. Exª po de ria com por o seu dis cur so com um
ape lo ao Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res para que
faça cum prir os acor dos in ter na ci o na is, prin ci pal men-
te com o Pa ra guai, a fim de que a au to ri da de di plo má-
ti ca do lado de lá co mu ni que, quan do da ven da das
ar mas, quem as com pra e para onde vão. Pen so que
isso tem im por tân cia nes se qua dro in con tro lá vel de
con tra ban do e trá fi co de ar mas.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – V.
Exª tem ab so lu ta ra zão. É im por tan te que isso ocor ra.
Qu an do Mi nis tro da Jus ti ça, não con se gui mos aces -
so ao ca das tro de ven da de ar mas dos Esta dos Uni -
dos, in for ma ção im por tan tís si ma para que ti vés se-
mos co nhe ci men to so bre quem com pra va, im por ta va
ar mas, so bre tu do ar mas pe sa das, no Bra sil. E isso
ocor re  como men ci o na V. Exª tam bém  com pa í ses li -
mí tro fes nos sos, para onde, mu i tas ve zes, é ven di da a 
nos sa ex por ta ção, a nos sa pro du ção le gal. A ven da é
fe i ta le gal men te, mas seu pro du to re tor na ile gal men te
para cir cu lar no nos so mer ca do, ar mar a nos sa po pu-
la ção e au men tar a vi o lên cia.
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Mu i to obri ga do, Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do

a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel Pa van. Faço um
ape lo a V. Exª para que en cur te o tem po, a fim de di vi-
di-lo com a Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que tam bém
está ins cri ta.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de eu ha -
via me ins cri to para fa lar so bre a mi nha ci da de, Bal -
neá rio Cam bo riú, que com ple ta rá 39 anos de eman ci-
pa ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va. A ci da de é exem plo
para tan tas e tan tas ci da des do Bra sil, pela modo de
agir, de go ver nar, pela for ma como tra ba lha o seu po -
ten ci al eco nô mi co, o tu ris mo. Mas que ro dar como
lido o pro nun ci a men to que eu fa ria so bre a mi nha
que ri da ci da de, que tan to ama mos, por meio da qual
fui Ve re a dor, De pu ta do Fe de ral, três ve zes Pre fe i to e
ago ra Se na dor. Nes ses 39 anos, já exer ci vá ri as fun -
ções pú bli cas e cer ta men te con tri bu í mos com a evo -
lu ção da ci da de, a pri me i ra em qua li da de de vida em
San ta Ca ta ri na, clas si fi ca da tam bém en tre as 10 me -
lho res do País, se gun do a Unes co.

Dou como lido o dis cur so so bre os 39 anos de
ani ver sá rio da mi nha ci da de e apro ve i to a oca sião
para cum pri men tar o Pre fe i to Ru bens Sper nau, os
ve re a do res, em pre sá ri os, co mer ci an tes, fun ci o ná ri os
pú bli cos, to dos os que co la bo ra ram com o cres ci men-
to e evo lu ção da nos sa ci da de.

Sr. Pre si den te, re sol vi al te rar a mi nha fala em
fun ção do pro nun ci a men to do res pe i ta do ho mem pú -
bli co, que cer ta men te é um or gu lho não ape nas do
PT, mas des te Se na do, o Lí der do Go ver no, Alo i zio
Mer ca dan te.

Exer ce mos o man da to de De pu ta do Fe de ral no
mes mo pe río do, e sem pre o ad mi rei por sua for ma
atu an te. Con tu do, ad mi ra va-o ain da mais pela co-
bran ça in can sá vel que fa zia ao Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so. Alo i zio Mer ca dan te fa zia opo si ção
in tran si gen te. O PT não pou pa va es for ços. To dos os
dias fa zia opo si ção ao Go ver no de Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

Per gun ta ria qual foi a co la bo ra ção da Opo si ção
ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so quan do das
re for mas: da Pre vi dên cia e tri bu tá ria. To dos sa bía mos
das ne ces si da des de re a li zá-las. Elas eram im por tan-
tes, mas eles tran ca ram as ma té ri as, ve ta ram, im pu-
se ram, agi ta ram, gri ta ram, fi ze ram de tudo para que
as re for mas não fos sem fe i tas. Di zi am que o Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so es ta va pi san do o pes co-
ço do ser vi dor pú bli co, one ran do as em pre sas ain da

mais e cri an do me i os para im pe dir o cres ci men to do
País.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, o
PSDB faz opo si ção co lo can do o dedo na fe ri da, aler -
tan do o Go ver no das fa lhas. Esta mos co la bo ran do.
Po de ría mos fi car ca la dos, mas es ta mos co la bo ran do
com o Go ver no, di zen do das fa lhas e até aler tan do-o
das go za ções e dos ri sos pro vo ca dos no ex te ri or pe -
las inú me ras fa lhas do Go ver no do Pre si den te Lula.
Até a im pren sa faz cha co ta. São as im pren sas in ter-
na ci o nal e na ci o nal que fa lam so bre as inú me ras fa -
lhas e so bre as ga fes co me ti das pelo Pre si den te Lula. 
Não so mos nós.

O PSDB quer aju dar, co la bo rar, fa zer uma opo -
si ção ma du ra, in te li gen te, e não ape nas opo si ção por
opo si ção. Qu an tas e quan tas ve zes apro va mos pro je-
tos do Go ver no por que acha mos que as co i sas boas
têm de ser apro va das! Mas te mos de aler tar a po pu la-
ção de co i sas que eram di tas no pas sa do e que hoje
são fe i tas de for ma di fe ren te. Há um di ta do que diz
que a una ni mi da de é bur ra. Num Con gres so, num
Par la men to, pre ci sa ha ver opo si ção, o ou tro lado, o
diá lo go, o de ba te. E não ha ve rá se o PSDB, o PFL e
ou tros tan tos Par ti dos e Se na do res não vi e rem para a 
tri bu na mos trar as ga fes, as fa lhas, os des cu i dos e os
des man dos que es tão ocor ren do no Go ver no.

Não que ría mos po le mi zar esse as sun to, mas
não po de mos ace i tar quan do ou vi mos uma pes soa
que res pe i ta mos tan to – para mim é uma hon ra mu i to
gran de con ver sar com o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te,
com o Lí der do Go ver no e com tan tos Se na do res – di -
zer e fa lar mal do PSDB, usan do pa la vras de go za ção
so bre o ter mo tu ca no.

Eu po de ria tam bém di zer que onde o PT go ver-
nou, pra ti ca men te não ven ceu as ele i ções. Mon ta ram
um Mi nis té rio de per de do res. Eu po de ria di zer que PT 
sig ni fi ca “pou co tem po”. Da for ma que es tão go ver-
nan do, sig ni fi ca pou co tem po, por que a sua base está 
sen do pre ju di ca da, sen do pi so te a da.

A opo si ção que o PT fez no pas sa do não foi
cons tru ti va, ao con trá rio do que es ta mos fa zen do ago -
ra, Srªs e Srs. Se na do res. Não es ta mos fa zen do “ba -
der na ço”, “api ta ço”, não es ta mos vo tan do con tra tudo
e con tra to dos. O que hoje se faz nes te Se na do Fe de-
ral é um de ba te cla ro, trans pa ren te e de mo crá ti co.

Como o PT e o Se na dor po dem fa lar de eco no-
mia se os mes mos ajus tes eco nô mi cos hoje es tão
sen do pla gi a dos? O PSDB po de ria en trar na jus ti ça
con tra o plá gio na eco no mia. Ora, não so mos nós que 
es ta mos men tin do. Há uma car ta do Mi nis tro Antô nio
Pa loc ci, en vi a da ao Pre si den te do Ban co Mun di al, em 
que ex pli ca que a eco no mia do Bra sil nos úl ti mos seis 
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me ses do ano pas sa do se mo veu em fun ção da in se-
gu ran ça ex ter na. Os pro ble mas que o Bra sil teve não
se de ve ram ao Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.
O Pa loc ci es cre veu que ocor re ram em fun ção da in-
se gu ran ça ex ter na que ha via.

Qu an to à agri cul tu ra fa mi li ar, os 25,6% da ver ba
para a agri cul tu ra fa mi li ar ain da não sa í ram do pa pel,
es tão ape nas na mí dia, em fa lá ci as, e apla u di re mos
quan do ocor rer. Mas não po de mos, Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, di zer que um em prés ti mo de
R$400 ou de R$600 para o agri cul tor fa mi li ar vai
tirá-lo do bu ra co. Isso não paga a pres ta ção de uma
to ba ta. Eu te ria ver go nha de di zer na im pren sa que o
Go ver no Fe de ral em pres ta rá R$400 para um agri cul-
tor. Isso é uma ver go nha!

La men to pro fun da men te que se fale isso, um
go ver no que diz es tar fa zen do um tra ba lho para a
agri cul tu ra fa mi li ar, sa ben do-se que os 25,6% da ver -
ba para a agri cul tu ra ain da não sa í ram do pa pel.

O Pro gra ma Fome Zero é só mí dia. Aten de ram
dez, quin ze, vin te, qui nhen tas fa mí li as, mas há quan -
tos me ses es tão fa lan do do Fome Zero! Há pes so as
sen do en ter ra das to dos os dias por fal ta de co mi da, e
esse pro gra ma ain da não saiu do pa pel. É só mí dia.
Quem está as sis tin do à TV Se na do sabe. Será que
nós es ta mos men tin do? Será que a im pren sa está
men tin do? To dos os dias, lêem-se nos jor na is Fo lha
de S.Pa u lo, Jor nal do Bra sil, O Glo bo e nos jor na is
dos nos sos Esta dos, crí ti cas e mais crí ti cas. São de
pre si den tes de ONGs, do povo nas ruas, dos sin di ca-
lis tas, do fun ci o ná rio e do tra ba lha dor. Mas será que
es ta mos men tin do aqui, quan do fa la mos em de sem-
pre go? Ago ra mes mo, 4,5 mil pes so as fi ca ram de-
sem pre ga das em São Pa u lo; nes ses úl ti mos dias,
sur gi ram mais de 700 mil no vos de sem pre ga dos.

Esta mos aler tan do, ape nas co mu ni can do ao
Go ver no, que pro me teu dez mi lhões de em pre gos,
que o de sem pre go está au men tan do no Bra sil em
fun ção da re ces são, da não di mi nu i ção dos ju ros.
Ora, por que não se toma uma ati tu de ra di cal?

Qu an do se fala no dó lar, a co ta ção au men tou
em fun ção do “pe ri go Lula”. E o Fer nan do Hen ri que
Car do so abriu as por tas após a ele i ção, for man do
uma equi pe de tran si ção com o novo Go ver no. Ela bo-
ra ram o Orça men to como qui se ram, com a par ti ci pa-
ção dos Mi nis tros Gu i do Man te ga e Antô nio Pa loc ci e
de Sér gio Ma cha do, Re la tor, que hoje tem um gran de
car go no Go ver no Fe de ral e que an tes apo i a va o Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so.

Qu an do fa lam da sa fra e men ci o nam vá ri os as -
pec tos po si ti vos re fe ren tes a soja, açú car, café, la ran-

ja en tre ou tros, é pre ci so lem brar que esse é o re sul-
ta do do que se in ves tiu no pas sa do. Por isso, a sa fra
au men tou. Ou será que in ves ti ram ago ra e ocor reu
toda essa pro du ção?

Te mos de re co nhe cer os fa tos. Te mos de ser hu -
mil des e re co nhe cer es ses fa tos e não ape nas vir di -
zer o que to dos sa be mos não ser ver da de.

La men to que o Go ver no que diz que rer en xu gar
a má qui na, eco no mi zar e in ves tir no so ci al é in con sis-
ten te na sua po lí ti ca so ci al, Sr. Pre si den te.

Cri a ram inú me ras se cre ta ri as: Se cre ta ria de
Pro gra mas de Se gu ran ça Ali men tar, Se cre ta ria
Espe ci al de Po lí ti cas para as Mu lhe res, Se cre ta ria
Espe ci al dos Di re i tos Hu ma nos, Se cre ta ria Espe ci al
de Po lí ti cas de Pro mo ção da Igual da de Ra ci al, Se cre-
ta ria Espe ci al de Aqüi cul tu ra e Pes ca, Se cre ta ria
Espe ci al do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al, Mi nis té rio das Ci da des e por aí afo ra.
Incha ram para aten der apa ni gua dos po lí ti cos, com-
pa nhe i ros, per de do res por este Bra sil afo ra. To dos sa -
be mos dis so, que é cla ro. Mas, na ver da de, não exis te
ne nhu ma po lí ti ca con sis ten te que ve nha a aten der re -
al men te o povo bra si le i ro.

Eu po de ria fa lar mais. So bre a in va são de ter ras,
Srªs e Srs. Se na do res, V. Exªs se re cor dam de que,
nas ele i ções para o Go ver no Fe de ral, se pa ra li sa ram
as in va sões de ter ra, o que mos tra que o PT tem li de-
ran ças e in fluên ci as no Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem Ter ra, no MST. No pe río do ele i to ral, não
hou ve in va são, por que, se hou ves se, pre ju di ca ria o
can di da to Lula. Ago ra, ba te ram re cor de de in va são.
Abriu-se a por te i ra.

Estão con tra a pri são de José Ra i nha, lí der do
MST, que foi pre so com ar mas. Ora, exis te na Casa
um pro je to para de sar mar o Bra sil, para tra ba lhar mos
pela paz nes te País. Qu an do se pren de um ho mem
que in fla ma, in va de e anda ar ma do, o PT toma as do -
res por ele, mas não toma por um pe que no tra ba lha-
dor, por al guém que às ve zes co me te um des li ze, um
pe que no cri me até por uma ques tão de so bre vi vên-
cia. Qu an do pren dem um ho mem que es ta va ar ma do
com ar mas de gros so ca li bre, o PT toma as do res.

Ora, pro me te ram do brar o sa lá rio, e hoje para o
ser vi dor pú bli co ofe re ce ram 1% de au men to. Para os
ou tros tra ba lha do res, o au men to não che gou a 2%.
Há vi o len to de sem pre go e re ces são nes te País.
Empre sas es tão fa lin do.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, já es tou en cer ran do. Em es ta do fa li men tar,
mi cro, pe que na e mé di as em pre sas, como a Cha pe-
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có, pe dem ao BNDES em prés ti mos. Co lôm bia e Bo lí-
via re ce bem fi nan ci a men tos; Argen ti na e ou tros pa í-
ses re ce bem em prés ti mos; não se faz o mes mo com
as em pre sas do nos so País!

A CPMF, du ra men te cri ti ca da pelo PT, hoje, que -
rem trans for má-la em um im pos to fixo. O se gu ro apa -
gão, con tra o qual fi ze ram uma ca mi nha da, uma re-
vol ta, hoje, que rem cri ar um im pos to fixo. Há o ca lo te
da dí vi da; es tão en di vi dan do ain da mais o País. A
Alca é vis ta como a so lu ção para o País. Hoje, o FMI é
o prin ci pal par ce i ro des te Go ver no. Os pró pri os pe tis-
tas es tão di zen do que “Lula é igual ao FMI”; “O PT e o
Lula são igua is ao FMI”.

Faço es sas afir ma ções por que é o que o Bra sil
está ven do. Per do em-me, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, tam bém o PT, não que ria usar a tri bu na
para fa zer es sas de cla ra ções. Mas a ver da de não
pode ser es con di da. Não só a Opo si ção, o Bra sil todo
está ven do isso. Nós ape nas fa ze mos esse aler ta
para que o Go ver no ob ser ve a in se gu ran ça, o de sem-
pre go, o au men to da fome em nos so País! Qu an do
cum prir os com pro mis sos as su mi dos em cam pa nha,
apla u di re mos o Go ver no. Esta mos aler tan do o Go-
ver no Lula para o fato de que nós, do PSDB, que re-
mos ser uma Opo si ção cons tru ti va e co e ren te para o
bem do Bra sil.

Os ca sos são inú me ros, mas res pe i ta rei o pe di-
do do Sr. Pre si den te, para que pos sa mos ou vir a no -
bre co le ga, Se na do ra Ana Jú lia, re pre sen tan te do
Pará.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR LEONEL PAVAN.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na no dia 
de hoje para uma ho me na gem mu i to es pe ci al: os 39
anos de eman ci pa ção po lí ti co-ad mi nis tra ti va do mu-
ni cí pio de Bal neá rio Cam bo riú-SC, ci da de pela qual
tive a hon ra de ter sido ve re a dor, de pu ta do fe de ral e
prefe i to por três ve zes.

De uma vila de pes ca do res de ori gem aço ri a na
a Ca pi tal Tu rís ti ca do Mer co sul, Bal neá rio Cam bo riú
atrai pela na tu re za e in fra-es tru tu ra. Ao com ple tar 39
anos, nes te dia 20 de ju lho pró xi mo, os in di ca do res
soci a is fa vo rá ve is à ci da de – o fato de es tar en tre as 10 
me lho res ci da des do Bra sil para se vi ver e a pri me i ra
em qua li da de de vida em San ta Ca ta ri na – com pro-
vam que o pro ces so de de sen vol vi men to eco nô mi co
e so ci al, re sul tan te do in ves ti men to no tu ris mo em

Bal neá rio Cam bo riú, não é cir cuns tan ci al à pre sen ça
do li to ral, mas re sul ta do da von ta de po lí ti ca e do tra -
ba lho de seus mo ra do res. Uma ci da de de co mér cio
de pri me i ra qua li da de, am pla men te di ver si fi ca da de
mer ca do ria ca se i ra, ho téis de qua li da de e gas tro no-
mia que ca u sam in ve ja a qual quer ou tro cen tro tu rís ti-
co em po ten ci al no mun do. Com um  povo tra ba lha dor
e pre pa ra do para bem re ce ber os seus vi si tan tes, Bal -
neá rio Cam bo riú é o nos so or gu lho.

Bal neá rio Cam bo riú in gres sou nes te novo sé cu-
lo, com, pelo me nos, dois gran des di fe ren ci a is em re -
la ção a mu i tas ou tras ci da des bra si le i ras: com ape nas
39 anos, apre sen ta, ao mes mo tem po, ma tu ri da de
como fru to de ex pe riên ci as bem-su ce di das no pla ne-
ja men to tu rís ti co e o es plen dor de uma co mu ni da de
jo vem que tem ain da mu i tos ou tros pro je tos en ca mi-
nha dos para a me lho ria da qua li da de de vida da po -
pu la ção e dos tu ris tas que nos vi si tam.

Essa ca rac te rís ti ca po si ti va e in ve já vel só é re a-
li da de por que, em nos sos com pro mis sos, quan do de
nos sos man da tos e, tam bém, no do atu al pre fe i to Ru -
bens Sper nau, nos so com pa nhe i ro tu ca no, sem pre
ali a mos o cres ci men to da ci da de aos de se jos da po -
pu la ção, de sen vol ven do um tra ba lho in te gra do e em
par ce ria com to das as ca ma das so ci a is.

Sem pre te mos dito que a “uma ci da de só é boa
para o tu ris ta se tam bém for para quem nela mora”. E
nun ca fi ca mos na te o ria. Ao con trá rio, esta má xi ma é
prá ti ca nas ruas e no co ti di a no da ad mi nis tra ção mu -
ni ci pal des te mu ni cí pio ca ta ri nen se, que vive 100%
do tu ris mo e in ves te a ma i or par te de sua ar re ca da-
ção em in fra-es tru tu ra, sa ne a men to, sa ú de, edu ca-
ção, pro je tos e ações so ci a is per ma nen tes, além de
de sen vol ver e apri mo rar cada vez mais as par ce ri as
para tor nar re a li da de pro je tos ar ro ja dos no de sen vol-
vi men to e mo der ni za ção do se tor tu rís ti co.

Em Bal neá rio Cam bo riú, o in ves ti men to para o
tu ris mo é fe i to no tra ba lho, na cul tu ra, na cons ci en ti-
za ção que vai des de o tra ba lha dor bra çal à se cre tá-
ria, ao bal co nis ta, do ven de dor ao em pre sá rio. É ofe -
re ci do a to dos um cur so gra tu i to de tu ris mo. Ne nhum
am bu lan te re ti ra um al va rá sem an tes ter um cur so de
tu ris mo, já que o pri me i ro do cu men to en tre gue na
pre fe i tu ra é o di plo ma. É im por tan te sa ber a lo ca li za-
ção de to dos os pon tos da ci da de e é por isso que a
ci da de  tem um tu ris mo de qua li da de.

Como re sul ta do des tas ações pú bli cas e por vi -
ver ex clu si va men te da “in dús tria do tu ris mo”, a po pu-
la ção se cons ci en ti zou des te po ten ci al e re ce be mu i to
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bem o tu ris ta. Co nhe cer e, por isto, re tor nar a Bal neá-
rio Cam bo riú é des fru tar de uma hos pi ta li da de e de
uma ex ce len te in fra-es tru tu ra que se tra duz em ruas
lim pas, co mér cio di ver si fi ca do, ser vi ço efi ci en te, sis -
te ma viá rio em fase de mo der ni za ção e hu ma ni za ção
e pro xi mi da de das prin ci pa is ci da des do Esta do como 
Flo ri a nó po lis, a ca pi tal, Jo in vil le, Blu me nau, Brus que,
Ita jaí, Na ve gan tes, den tre ou tras.

Tudo isso em meio a uma na tu re za exu be ran te
com obras de ur ba ni za ção in te gra das à pa i sa gem e
que so ci a li zam o aces so às pra i as agres tes, como é o 
caso da Li nha de Aces so às Pra i as – a ro do via cê ni ca
in ter pra i as. Ou tros mo der nos equi pa men tos tu rís ti-
cos se des ta cam como é o caso do Com ple xo Tu rís ti-
co Cris to Luz e do Par que Uni pra i as com seus bon di-
nhos aé re os, sen do o úni co te le fé ri co do mun do a li -
gar duas pra i as.

É cla ro que não po de mos dis so ci ar Bal neá rio
Cam bo riú e San ta Ca ta ri na do res to do Bra sil. Nem
tudo são flo res. Te mos ain da mu i tos pro ble mas so ci a-
is e eco nô mi cos a re sol ver. Mas os nú me ros in di ca do-
res do cres ci men to da qua li da de de vida não de i xam
dú vi das. Avan ça mos mu i to. E como avan ça mos! No
ano de 1970, Bal neá rio Cam bo riú ocu pa va o 33º lu -
gar em Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no. Em
2001, a ci da de sal tou para o ter ce i ro lu gar e hoje me
or gu lho em di zer que nos sa ci da de é a pri me i ra co lo-
ca da em qua li da de de vida en tre os 293 mu ni cí pi os
ca ta ri nen ses e está en tre as 10 me lho res do País, de
acor do com o Atlas de De sen vol vi men to Hu ma no
apre sen ta do em 2002 pela ONU – Orga ni za ção das
Na ções Uni das.

Esse mo de lo de de sen vol vi men to é mé ri to con -
jun to da po pu la ção e do go ver no mu ni ci pal que di a ri a-
men te apos tam, va lo ri zam, re co nhe cem e, como eu,
di vul gam “este pe da ci nho do Bra sil que esta dan do
cer to” e que me re ce ser vi si ta do.

Com re la ção a sua his tó ria, Bal neá rio Cam bo-
riú, ou seja, Rio de Ro ba lo Gran de ou a Cur va do Rio,
foi po vo a do ini ci al men te por ín di os tu pis-gua ra nis. A
pre sen ça dos ín di os foi re gis tra da, prin ci pal men te,
atra vés de fós se is e ob je tos en con tra dos na re ser va
ar que o ló gi ca da pra ia de La ran je i ras, hoje ex pos tos
no mu seu do Par que da San tur.

Por vol ta de 1826, o por tu guês Bal ta zar Pin to
Cor rea re ce beu da Pro vín cia de San ta Ca ta ri na esta
área para po vo ar. Foi no atu al Ba ir ro da Bar ra onde
tudo co me çou, in clu si ve a cons tru ção da Igre ja San to
Ama ro, hoje pa tri mô nio his tó ri co tom ba do pelo Go-

ver no do Esta do. Lá, co me ça ram a se ins ta lar di ver-
sas fa mí li as, for man do, as sim, o ARRAIAL DO BOM
SUCESSO – pri me i ro nome de Bal neá rio Cam bo riú.
Em 1884, a fre gue sia de Bom Su ces so tor na-se mu -
ni cí pio, des mem bran do-se de Ita jaí.

No fi nal da dé ca da de 1920, tem iní cio o pro ces-
so de de sen vol vi men to tu rís ti co.Co me çam a sur gir as 
pri me i ras ca sas de ve ra ne io no cen tro da pra ia, per -
ten cen tes a mo ra do res da re gião do Vale do Ita jaí. Em 
1928, sur ge o pri me i ro ho tel e, seis anos de po is, o se -
gun do em pre en di men to ho te le i ro. O gran de im pul so
tu rís ti co que a ci da de to mou foi mes mo em 1959,
quan do esta área foi ele va da à ca te go ria de dis tri to.
Em 1964, foi cri a do o mu ni cí pio de Bal neá rio Cam bo-
riú, eman ci pan do-se de Cam bo riú.

Assim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é
com nos sa gra ti dão ao povo de Bal neá rio Cam bo ríu
que hoje, de po is de 39 anos de eman ci pa ção po lí ti-
co-ad mi nis tra ti va, ve mos or gu lho sos a an ti ga al de ia
do Arra i al do Bom Su ces so trans for mar-se num dos
prin ci pa is pó los tu rís ti cos de todo o País. E este mo -
de lo de de sen vol vi men to é mé ri to de toda a co mu ni-
da de e do go ver no que, di a ri a men te, apos tam, va lo ri-
zam e re co nhe cem este pedacinho do Brasil que está
dando certo.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Le o nel Pa van, V. Exª usou in te gral men te o tem po des -
ti na do ao Lí der.

Con ce do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Ana
Jú lia Ca re pa, a quem peço com pre en são quan to ao
uso do tem po, por que há o com pro mis so mo ral da
Mesa de con ce der a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di
Alves Fi lho, pelo me nos a um dos ins cri tos – S. Exª é o 
quar to.

Des de logo, agra de ço a sim pa tia de V. Exª, Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa. Sei que V. Exª será com pre-
en si va.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, ten do em vis ta a so li ci ta ção de V. Exª, não res pon-
de rei ao meu com pa nhe i ro e emi nen te Lí der do
PSDB, Se na dor Le o nel Pa van – cujo ir mão e so bri nho
são meus ele i to res no Pará, gra ças a Deus.

Ater-me-ei a dar mais um exem plo, como já o fez
o Lí der do Go ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, de
como se faz opo si ção de for ma in con se qüen te.
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Re fi ro-me ao ar ti go de au to ria do emi nen te Lí -
der do PFL na Câ ma ra Fe de ral, De pu ta do José Car -
los Ale lu ia, in ti tu la do: O Des mon te da Pe tro bras. Um
tí tu lo até pom po so, po rém en ga no so, pois pa re cia
que iria in di car a crí ti ca a al gu ma de ci são equi vo ca da
do Go ver no em re la ção à em pre sa; con tu do, o De pu-
ta do des fi ou um ro sá rio de de sin for ma ções e pre-
con ce i tos, como pou cas ve zes já se viu, par ti cu lar-
men te eu. 

O re cla mo prin ci pal do Lí der do PFL é que o Go -
ver no Lula vem efe ti va men te mu dan do os ru mos da
em pre sa e, con se qüen te men te, mo di fi can do a com -
po si ção de sua di re to ria – isso ti nha que ser re al men-
te fe i to. Mas a mu dan ça só quan to à di re to ria, pois é
nos sa obri ga ção elo gi ar o qua dro téc ni co, os fun ci o-
ná ri os da em pre sa, um exem plo de com pro mis so
com o nos so País.

Um “exem plo” do que se ria esse “des mon te de
em pre sa” te ria sido a in di ca ção do ex-Se na dor José
Edu ar do Du tra para ocu par a Pre si dên cia da Pe tro-
bras. Ora, gran de par te dos aqui pre sen tes con vi veu
por oito anos com o Dr. José Edu ar do Du tra, geó lo go,
fun ci o ná rio da Pe tro mi sa, uma em pre sa com es pe ci-
a li da de in clu si ve na pros pec ção de pe tró leo, do ramo
de pe tró leo, é ho mem de pre pa ro e ca pa ci da de in-
ques ti o ná ve is, de ma ne i ra que só com mu i ta má von -
ta de pode-se atri bu ir sua in di ca ção para a Pe tro bras
como um “prê mio de con so la ção”, como dis se o De -
pu ta do.

Mais à fren te, o De pu ta do acu sa o en ge nhe i ro
Antô nio José Pi nhe i ro Ri vas, no me a do ge ren te-ge ral
da uni da de da Ba hia, de es tar “afas ta do há dez anos
da Pe tro bras e de di ca do a ati vi da des clas sis tas...”
Aqui, a má von ta de se alia à mais com ple ta de sin for-
ma ção, já que o en ge nhe i ro nun ca es te ve afas ta do da 
em pre sa, in clu si ve res pon den do como geó lo go dos
cam pos de Fa zen da Bál sa mo, ci da de de Entre Rios,
Ma i om bê e Ri a cho Ou ri cu ri, até dia 23 de mar ço des -
te ano. Diz S. Exª que ele co man da vin te mil fun ci o ná-
ri os, quan do, na ver da de, co man da pou co mais de
sete mil fun ci o ná ri os, en tre em pre ga dos di re tos e
con tra ta dos.

O ar ti go che ga a seu mo men to mais in fe liz
quan do acu sa o Di re tor de Explo ra ção e Pro du ção
Gu i lher me Estrel la, de ter afir ma do que “aci o nis ta da
em pre sa não pas sa de es pe cu la dor”.

Nes se pon to, a de sin for ma ção do De pu ta do de -
tur pa, de ma ne i ra gros se i ra, a en tre vis ta dada pelo
Di re tor à re vis ta Bra sil Ener gia, em mar ço des te ano. 

Faço ques tão, para re por a ver da de, de ci tar tex -
tu al men te as pa la vras do Di re tor Gu i lher me Estrel la.
A per gun ta da re vis ta foi a se guin te: “Será que os aci -
o nis tas es ta rão dis pos tos a ter essa vi são de lon go
pra zo?” A res pos ta do Di re tor Gu i lher me Estrel la foi a
se guin te:

Cla ro que o aci o nis ta con ti nua sen do
re mu ne ra do. Pode não re mu ne rar in te gral-
men te, pode ha ver, de iní cio, uma cer ta ero -
são da re mu ne ra ção do aci o nis ta, mas, com 
cer te za, ele terá ma i or lu cra ti vi da de adi an te.
Se o aci o nis ta não for es pe cu la dor, ele vai
ter essa vi são de lon go pra zo. Quem in ves te
na Pe tro bras ou em qual quer ou tra em pre sa
li ga da ao se tor de pe tró leo pre ci sa ter uma
vi são de lon go pra zo.

Como se vê, o que foi dito, em ne nhum mo men-
to, cor ro bo ra a ver são mal do sa pro pa la da pelo De pu-
ta do José Car los Ale lu ia. Aliás, so bre as ações da Pe -
tro bras, ao que te mos as sis ti do, no Go ver no Lula, é
jus ta men te o con trá rio da ten dên cia de “des mon te”
alar de a da pelo Lí der do PFL, pois, se as ações fe cha-
ram o ano de 2002 va len do, con for me in for ma ções da 
Bo ves pa, R$ 45,00, hoje, se gun do a co ta ção de 14 de 
ju lho, va lem R$ 54,90, ou seja, um ga nho para os aci -
o nis tas de 22% em seis me ses. Isso vem acon te cen-
do jus ta men te por que, ao con trá rio do que diz o Lí der
do PFL, a Pe tro bras vem sen do for ta le ci da no Go ver-
no Lula e mos tran do re sul ta dos.

Do iní cio do ano até a pri me i ra quin ze na de ju -
lho, fo ram re gis tra das sete des co ber tas de ja zi das,
das qua is seis lo ca li za das no cha ma do blo co BC-60,
no li to ral sul do Espí ri to San to, onde são es ti ma dos
cer ca de 2,1 bi lhões de bar ris de pe tró leo.

Na ba cia de San tos, foi fe i ta a ma i or des co ber ta
de gás na tu ral já no ti ci a da na pla ta for ma con ti nen tal
bra si le i ra, com re ser vas da or dem de 70 bi lhões de
me tros cú bi cos.

Com a me lho ra da ima gem da em pre sa e da
per cep ção do ris co Bra sil, a Pe tro bras con se guiu re a-
li zar cap ta ções no mer ca do fi nan ce i ro in ter na ci o nal
da or dem de US$3,2 bi lhões, alon gan do o per fil de
sua dí vi da e di mi nu in do seus cus tos. Isso, in clu si ve,
sem pe dir ga ran ti as, mas pela con fi an ça que a co mu-
ni da de in ter na ci o nal tem na em pre sa.

Fo ram al te ra das as li ci ta ções das Pla ta for mas
P-51, P-52 e PRA-1, pos si bi li tan do a par ti ci pa ção de
em pre sas na ci o na is no pro ces so de cons tru ção des -
ses equi pa men tos. Com ba ten do sim o de sem pre go
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ge ra do, por que es sas pla ta for mas, pelo Go ver no an -
te ri or, se ri am com pra das do ex te ri or, Se na dor Bo te-
lho, ge ran do de sem pre go. Esta mos fa zen do di fe ren-
te, per mi tin do que a in dús tria na ci o nal pos sa ge ram
em pre go aqui, em nos so País. Por tan to, al te ra mos
sim a li ci ta ção, com mu i to or gu lho.

Já es tão sen do ne go ci a dos, jun to ao BNDES, fi -
nan ci a men tos para a cons tru ção de mais qua tro na vi-
os, dois do tipo Su ez max e dois Pa na max.

A ca pa ci da de de re fi no do País ob te ve, nes se
pe río do, um acrés ci mo de 25 mil bar ris/dia, e pros se-
guem os in ves ti men tos para o in cre men to da ca pa ci-
da de das re fi na ri as.

Tudo isso tem le va do à va lo ri za ção das ações
da em pre sa. Ao con trá rio do pas sa do re cen te, mar ca-
do pe los de sas tres am bi en ta is, pelo afun da men to...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na do-
ra Ana Jú lia Ca re pa, per mi ta-me in ter rom pê-la para
pror ro gar a ses são por quin ze mi nu tos, a fim de que V.
Exª ter mi ne o seu pro nun ci a men to e o Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho pos sa usar da pa la vra.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 
Obri ga da, Sr. Pre si den te.

Exa ta men te na ges tão pas sa da da Pe tro bras,
hou ve o afun da men to da ma i or pla ta for ma ma rí ti ma
do mun do, pela ab sur da ten ta ti va – essa foi uma ati -
tu de do Go ver no an te ri or, en tre ou tros fa to res – da
an ti ga di re to ria de mu dar o nome da em pre sa Pe tro-
bras, em uma ini ci a ti va que ape nas ge rou pre ju í zos
à em pre sa.

Tal vez, o que es te ja in co mo dan do o Lí der do
PFL na Câ ma ra dos De pu ta dos não seja o “des mon-
te” da Pe tro bras que, como ve ri fi ca mos, em ne nhum
mo men to vem ocor ren do. Mu i to pelo con trá rio. Esse
cha ma do “des mon te” é uma he ran ça per ver sa que a
an ti ga di re to ria de i xou. Essa he ran ça está sen do e
será des mon ta da; a he ran ça da que les que, hoje, de -
vem es tar ten do pe sa de los, por que pre ten di am pri va-
ti zar uma em pre sa que é um or gu lho para bra si le i ros
e bra si le i ras. Hoje es ta mos mos tran do que é pos sí vel
não ape nas fazê-la cres cer e pro du zir mais, mas tor -
ná-la um exem plo. A Pe tro bras en trou para o ran king
das me lho res em pre sas do mun do.

Na ver da de, o que está ha ven do é o des mon te
do pe sa de lo que que ri am im pu tar ao povo bra si le i ro,
mas as ações pra ti ca das têm em vis ta o be ne fí cio da
Pe tro bras e do Bra sil e não do PFL.

La men to que se pu bli que um ar ti go des ses num
jor nal. Envi ei a esse jor nal um ar ti go, es pe ro seja pu -
bli ca do, re ve lan do as ab so lu tas in ver da des e in cor re-
ções des sa ma té ria. Esse é um exem plo de como não 
se deve fa zer Opo si ção, de como, na ver da de, se tor -
ce con tra o País. Com cer te za, o povo con fia em que o 
Bra sil dará cer to.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ana Jú lia
Ca re pa, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Pa pa léo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Con ce-
do a pa la vra ao Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

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, ve -
nho a esta tri bu na di zer da mi nha sa tis fa ção ante o
de cre to pre si den ci al que cri ou uma co mis são in ter-
mi nis te ri al para tra tar da trans po si ção das águas
para o Nor des te se ten tri o nal e ou tras obras hí dri cas
do Nor des te.

O gru po in ter mi nis te ri al, para fe li ci da de nos -
sa, será pre si di do, co or de na do, pelo Vice-Pre si-
den te da Re pú bli ca José Alen car, que já nos con vi-
dou – em vi si ta ao ga bi ne te de S. Exª –, já se co lo-
cou à dis po si ção dos Se na do res nor des ti nos in te-
res sa dos no as sun to, para que pos sa mos fa zer o
pri me i ro de ba te.

Sei, Sr. Pre si den te, que este é ape nas o pri -
me i ro pas so. Em ou tras opor tu ni da des foi dado
esse pas so, mas não ob ti ve mos o des do bra men to
es pe ra do. Che ga mos até, em al gu mas opor tu ni da-
des – por exem plo, no Go ver no Ita mar Fran co – à
qua se con tra ta ção das obras da trans po si ção das
águas, quan do era Mi nis tro Alu í sio Alves. Mas ago -
ra es ta mos con ven ci dos de que o pro gra ma de
águas do Nor des te não se pode fi xar ape nas na
trans po si ção; ele tem que ir mais adi an te, tem que
be ne fi ci ar to dos os Esta dos da Re gião. Não há
como numa Re gião como a nos sa – quem co nhe ce
o Nor des te sabe dis so – se ex clu ir al guém, não há
como di zer que de ter mi na do Esta do me re ça re ce-
ber a trans po si ção e que um ou tro só irá doar as
águas para a trans po si ção. Isso é in viá vel e im pra ti-
cá vel; é jo gar ir mão con tra ir mão.

To dos ti ve mos no tí cia que au diên ci as pú bli cas
re a li za das no Nor des te so bre a trans po si ção das
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águas ter mi na ram se trans for man do, para tris te za
nos sa, num gran de tu mul to. Nin guém se en ten dia.
Lem bra va-me aque la fra se po pu lar: “Em casa que
não tem pão, to dos fa lam e nin guém tem ra zão”.

Ago ra não, Sr. Pre si den te. O Pre si den te José
Alen car, que exer ce in te ri na men te a Pre si dên cia,
está dis pos to a fa zer com que te nha mos esse pla no,
com o apo io do Pre si den te Lula, é cla ro, e que ele ve -
nha a ser exe cu ta do em dez anos.

Se vai ha ver a trans po si ção das águas, se o São 
Fran cis co é a úni ca al ter na ti va, se o pro ble ma é a re -
vi ta li za ção das águas do Rio São Fran cis co, fa ça mos
a re vi ta li za ção do rio, e fa ça mos a trans po si ção. Re -
cur sos exis tem. O pro ble ma já não é ape nas de vi a bi-
li da de fi nan ce i ra, é uma obra gi gan tes ca, que en vol ve
re cur sos da or dem de R$2 bi lhões. Mas quan to o Nor -
des te gas tou ape nas em uma seca? 

Estou con ven ci do de que, se agir mos com essa
pru dên cia, com esse es pí ri to de uni da de, de união,
pon do fim a con fron tos, por que se uni dos não re pre-
sen ta mos mu i to, di vi di dos, não che ga re mos a lu gar
ne nhum. Então, fa ça mos com que o Nor des te se
apre sen te uni do, para ob ter aque las obras ne ces sá ri-
as por que não há de sen vol vi men to sem água, tan to
no as pec to so ci al de sa ci ar a sede do povo, como
tam bém na ver ten te eco nô mi ca. É pre ci so con si de rar
não o as pec to da ir ri ga ção, mas do de sen vol vi men to
mais abran gen te pos sí vel.

Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, agra de-
ço a V. Ex.ª que pos si bi li tou o meu dis cur so que es ta-
va mais di fí cil do que a pró pria trans po si ção e  tam -
bém aos Se na do res que aqui per ma ne cem.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ga ri-
bal di Alves...

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mão San ta, que ro lem -
brar a V. Ex.ª, como tam bém ao Se na dor Au gus to Bo -
te lho,  que o apar te de ve rá ser, no má xi mo, de dois
mi nu tos,.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Nes tes dois mi -
nu tos, que ro tra zer uma his tó ria de um sé cu lo. Os
Esta dos Uni dos fi ze ram uma trans po si ção do rio Co -
lo ra do. Esti ve mos lá, quan do eu era Go ver na dor do
Esta do, li de ra do pelo Mi nis tro da Inte gra ção Re gi o-
nal, à épo ca, Fer nan do Be zer ra, do Esta do de V. Ex.ª.
Essa é uma his tó ria de cem anos. Qu e re mos lem brar
que o Rio Gran de do Nor te, na pes soa do Mi nis tro

Fer nan do Be zer ra, tem li de ra do esse pro ces so. E V.
Ex.ª, como Se na dor, al gu mas ve zes, tem de fen di do
essa im por tan te ini ci a ti va de re es tu dar a trans po si-
ção do rio São Fran cis co, para pos si bi li tar a ir ri ga ção
da agri cul tu ra de sen vol vi da no Nor des te, como ocor -
re hoje em Pe tro li na, cuja pro du ção está ali men tan do
o Nor des te, o Bra sil e o mun do.

O SR. GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN)  – Com a pa la vra o Se na dor Au gus to Bo te lho.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na-
dor, sou lá de Ro ra i ma e pela pri me i ra vez exer ço o
man da to de Se na dor. To da via, há mu i tos anos, in te-
res so-me por as sun tos re fe ren tes ao Nor des te,
como a trans po si ção do rio São Fran cis co. Gos ta ria
de fa zer-lhe uma per gun ta. Não sei se V. Ex.ª po de-
rá res pon der-me cla ra men te, ou se fi ca rá sem pre
uma dú vi da na mi nha ca be ça. Essa so lu ção já foi
dis cu ti da e ana li sa da, e sa be mos das van ta gens
dela para o Nor des te, que, gra ças a Deus tem uma
ter ra óti ma – bas ta cho ver uma vez para ha ver uma
sa fra abun dan te e man dar fe i jão até para o meu
Esta do, Ro ra i ma, quan do so bra no Nor des te. Gos -
ta ria de sa ber qual o prin ci pal em pe ci lho que o Nor -
des te en fren ta para le var adi an te a obra. Se o Go -
ver no gas ta com a seca R$2 bi lhões, tal quan tia po -
de ria ser in ves ti da na obra. Se ria uma for ma de aca -
bar com a seca, e o di nhe i ro re tor na ria. Acre di to
que em cin co, seis anos, o Nor des te de vol ve ria
esse di nhe i ro ao País, pois as ter ras do Nor des te
são boas e o nor des ti no é tra ba lha dor. Como nor -
des ti no que vive, ba ta lha, luta e so fre com seu povo,
qual V. Ex.ª pen sa ser o prin ci pal mo ti vo de a obra
não ter sido ini ci a da até ago ra, ape sar de vir sen do
es tu da da há tan tos anos? É o que gos ta ria de in da-
gar a V. Exª.

O SR. GARILBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Se na dor Au gus to Bo te lho, com pre en do a sua
es tra nhe za. V. Exª me per gun ta qual o prin ci pal pro -
ble ma. Eu di ria a V. Exª que há três pro ble mas en vol-
ven do a trans po si ção das águas do rio São Fran cis co.
Em pri me i ro lu gar, o pro ble ma po lí ti co, pois não há
um acer to en tre os Esta dos do Nor des te, mas isso
ago ra será su pe ra do, pois ha ve rá a co mu nhão de to -
dos os Esta dos com a re a li za ção des sa sé rie de
obras den tro de um pla no de ce nal. Ou tro pro ble ma
diz res pe i to à vi a bi li da de eco nô mi ca e so ci al, mas à
me di da que o so ci al é tão pre sen te na obra, o eco nô-
mi co pas sa a se jus ti fi car. Não há dú vi da quan to a
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isso. Fi nal men te, há o pro ble ma de na tu re za emi nen-
te men te fi nan ce i ra.

Entre tan to, a meu ver, o prin ci pal pro ble ma é o
po lí ti co. Ain da há re sis tên ci as. O Se na dor Mão San ta
fa lou das trans po si ções. Hou ve mu i tas trans po si ções
pelo mun do afo ra. Para que elas pu des sem ser re a li-
za das sem pre ti ve ram atrás de si um acor do en tre os
cha ma dos Esta dos do a do res e aque les que vão re ce-
ber a água.

Agra de ço a V. Ex.ª o apar te. Digo a V. Exª que
vol ta rei a fa lar inú me ras ve zes a res pe i to des se as-
sun to, por que – e o Se na dor Mão San ta sabe dis so e
tam bém mu i tos ou tros Se na do res, que, sei, go ver na-
ram seus Esta dos – não há emo ção ma i or do que ver
uma pes soa re ce ber água na sua casa, de po is de
pas sar a vida in te i ra sem ela.

O SR. PRESIDENTE (Pa pa léo Paes) – Se na dor
Ga ri bal di, co mu ni co a V. Ex.ª que a Pre si dên cia pror -
ro ga por cin co mi nu tos a ses são, ten do V. Exª três mi -
nu tos para con clu ir seu pro nun ci a men to.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Agra de ço, Sr. Pre si den te.

Eu es ta va fa lan do so bre mi nha ex pe riên cia
como Go ver na dor. Deus me deu opor tu ni da de de fa -
zer, no meu Esta do, uma sé rie de trans po si ções. O
pro ble ma não é a ine xis tên cia de água; o pro ble ma é
a dis tri bu i ção es pa ci al da água, levá-la para onde ela
não exis te. Re sol vi en fren tar esse de sa fio no meu
Esta do, che gan do a cons tru ir adu to ras que so ma ram
mais de mil qui lô me tros. Cons tru í mos tam bém gran -
des bar ra gens e pe que nos sis te mas de abas te ci men-
to. De po is de ver o êxi to de nos sa ex pe riên cia no Rio
Gran de do Nor te, fi ca mos pen san do por que não fa -
zer isso em grau ma i or, em ex ten são e di men são ma i-
o res no cha ma do Nor des te do semi-ári do, que tem
90% do seu ter ri tó rio no Po lí go no das Se cas.

Qu e ro, por tan to, agra de cer o apo io de V. Ex.ªs e
di zer que, se Deus qui ser, va mos con ti nu ar essa luta
aqui e re gis trar avan ço após avan ço. E esse avan ço
de ago ra já foi um gran de avan ço.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Ga ri bal di
Alves Fi lho, o Sr. Pa pa léo Paes, de i xa a ca -
de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Pa pa léo Paes.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 592, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 101 do
Re gi men to Inter no, a au diên cia da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a fim de que se
pro nun cie so bre a cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de
do PLC/48/03, Que dis põe so bre a Re gu la men ta ção
da Pro fis são de Agen te de Se gu ran ça Pri va da e dá
ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 6 de ju lho de 2003. – Ge ral-
do Mes qui ta Jú ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – 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.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Le o nel Pa van, Sér gio Gu er-
ra, Arthur Vir gí lio, Mo za ril do Ca val can ti, He rá cli to
For tes, as Srªs Se na do ras Ana Jú lia Ca re pa e Fá ti ma
Cle i de, os Srs. Se na do res Ro meu Tuma e Pa pa léo
Paes 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na para 
co men tar três ma té ri as pu bli ca das no jor nal O Glo bo,
em suas edi ções de 12 e 14 de ju lho do cor ren te ano,
que tra tam das ne go ci a ções para a vi a bi li za ção da re -
for ma da pre vi dên cia.

Os ar ti gos in ti tu la dos “Co mé dia de Erros”, Qual
o rumo?” e “Bo des, to gas e se qüe las”, que so li ci to se -
jam in se ri dos nos Ana is do Se na do Fe de ral, tra tam
do re cuo do go ver no na sua pro pos ta de re for ma no
re gi me pre vi den ciá rio. Esse re cuo traz, como re sul ta-
do, um enor me des gas te po lí ti co e a sen sa ção de in -
se gu ran ça que o go ver no pas sa em re la ção às suas
con vic ções.

Os tex tos que pas so a ler para que fi quem in te-
gran do este pro nun ci a men to, são os se guin tes:

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na nes ta tar de para
um bre ve co men tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia
abor da do no ar ti go in ti tu la do “Ban co Cen tral, ju ros e
arit mé ti ca”, pu bli ca do no jor nal Cor re io Bra zi li en se
de 14 de ju lho do cor ren te.

O ar ti go, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, tra ta dos efe i tos de vas ta do res da atu al po lí ti-
ca de ju ros pra ti ca da pelo Ban co Cen tral

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é a se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o sé cu lo XXI co lo cou a Ama zô nia
fren te a fren te com uma sé rie de no vos de sa fi os oca -
si o na dos pe los re cen tes avan ços tec no ló gi cos e pe -
las mo der nas ten dên ci as nos cam pos ener gé ti co,
eco nô mi co e eco ló gi co.

A po pu la ção mun di al, cada vez mais cons ci en te
da ex tre ma im por tân cia da pre ser va ção da bi o di ver si-
da de, ple i te ia, in ces san te men te, for mas mais ra di ca is
de pro te ção aos san tuá ri os na tu ra is do pla ne ta, den -
tre os qua is se des ta ca a nos sa flo res ta ama zô ni ca.

Por ou tro lado, é jus ta men te dos re cur sos que a
flo res ta dis po ni bi li za que de pen de, em úl ti ma ins tân-
cia, a so bre vi vên cia de boa par te dos ama zô ni das. E
eu te nho a ní ti da im pres são de que as pes so as se es -
que cem des se fato cru ci al. Cos tu mo ou vir, com bas -
tan te fre qüên cia, opi niões que es con dem, por trás de
um dis cur so de pre ser va ção a qual quer pre ço, a mais
cras sa ig no rân cia a res pe i to das con di ções de vida
dos ha bi tan tes da re gião.

Em con so nân cia com essa re a li da de, qual quer
re fle xão que se faça so bre a Ama zô nia deve con tem-
plar, ne ces sa ri a men te, a po pu la ção da re gião, par te
in te gran te e in dis so ciá vel da que le am bi en te.

Lem brar-nos des sas e de ou tras ver da des é um
dos inú me ros in ten tos de uma ini ci a ti va exem plar,
que já che ga à sua ter ce i ra edi ção. Re fi ro-me à pres ti-
gi o sa fe i ra tec no ló gi ca Ama zon tech.

Des de 2001, a Ama zon tech é um es pa ço pri vi le-
gi a do de ne gó ci os, in ter câm bio téc ni co-ci en tí fi co e
ex po si ção de pro je tos eco lo gi ca men te cor re tos que
vi sem à auto-sus ten ta bi li da de da re gião ama zô ni ca.

A pri me i ra edi ção, re a li za da em Boa Vis ta, Ro -
ra i ma, foi vi si ta da por 64 mil pes so as, re u niu mais de
130 ex po si to res na ci o na is e in ter na ci o na is e mo vi-
men tou mais de 28 mi lhões de re a is em seis dias de
even to.

Em 2002, a Ama zon tech foi mon ta da em Rio
Bran co, no Acre, e re pe tiu o su ces so da pri me i ra edi -
ção: fo ram 60 mil vi si tan tes, 98 ex po si to res e mo vi-
men ta ção de mais de 23 mi lhões de re a is.

De acor do com o ca rá ter iti ne ran te do even to,
cabe ao Esta do do Ama zo nas a hon ra de se di ar a ter -
ce i ra edi ção da Ama zon tech, que acon te ce rá na ca pi-
tal do Esta do, Ma na us, de 24 a 27 de se tem bro des te
ano. Esti ma-se que 70 mil vi si tan tes com pa re ce rão
aos di ver sos even tos e que o vo lu me de ne gó ci os ul -
tra pas sa rá os 30 mi lhões de re a is.

A Ama zon tech 2003, como as edi ções an te ri o-
res da fe i ra tec no ló gi ca, é pro mo vi da pelo Ser vi ço
Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas
(SEBRAE), com o apo io, en tre ou tros ór gãos e ins ti tu-
i ções, da Embra pa, do Go ver no do Esta do do Ama zo-

nas, da Uni ver si da de Fe de ral do Ama zo nas e do Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra, Pe cuá ria e Abas te ci men to.

O tema des ta ter ce i ra edi ção – “No vos ru mos
para a ciên cia e tec no lo gia e ne gó ci os sus ten tá ve is” – 
con cen tra em si os con ce i tos mais im por tan tes para o 
de sen vol vi men to da re gião.

Ciên cia e tec no lo gia, por um lado, são as for ças
que, ma ne ja das com in te li gên cia, per mi ti rão que se
re a li zem, de ma ne i ra lim pa, eco no mi ca men te viá vel e 
eco lo gi ca men te cor re ta, as tre men das po ten ci a li da-
des da re gião ama zô ni ca.

Por ou tro lado, é ab so lu ta men te ne ces sá rio que
a eco no mia ama zô ni ca te nha como cen tro de gra vi-
da de o con ce i to cru ci al da auto-sus ten ta bi li da de.
Mais que qual quer ou tro, o ecos sis te ma ama zô ni co é
sen sí vel à mí ni ma al te ra ção em seu equi lí brio. E a
pre ser va ção des se equi lí brio é pre mis sa fun da men tal
para que a eco no mia da Ama zô nia Le gal se de sen-
vol va so bre ba ses per ma nen tes, se gu ras e só li das.

Usu fru ir ple na men te os re cur sos des se idi os sin-
crá ti co ecos sis te ma, sem com pro me tê-lo ou mes mo
des truí-lo, é o ma i or dos de sa fi os en fren ta dos pe los
di ver sos or ga nis mos es ta ta is e pri va dos que atu am
na re gião.

Essas en ti da des têm na Ama zon tech uma ex ce-
len te opor tu ni da de de di vul gar suas ini ci a ti vas, an ga-
ri ar apo io e re cur sos fi nan ce i ros, in ter cam bi ar co nhe-
ci men tos e ne go ci ar seus pro du tos.

Como nas edi ções an te ri o res, a Ama zon tech
2003 con ta rá com es tan des para ex po si ção, além de
es pa ços para ro da das de ne gó ci os, cur sos, pa les tras
e se mi ná ri os téc ni cos. Além dis so, ocor re rão, si mul ta-
ne a men te, mais de dez even tos pa ra le los de gran de
in te res se, en tre eles a Re u nião dos Go ver na do res da
Ama zô nia, o Fó rum de Re i to res da Ama zô nia Inter -
na ci o nal, o Fó rum de Se cre tá ri os de Ciên cia e Tec no-
lo gia da Re gião Nor te e a Mos tra Ama zô ni ca de
Opor tu ni da des de Tu ris mo. Te mos, tam bém, a pre-
sen ça con fir ma da do Exmº Mi nis tro de Esta do da
Ciên cia e Tec no lo gia, Ro ber to Ama ral.

Sr. Pre si den te, a Ama zon tech, des de seu iní cio,
sem pre foi mais que uma sim ples fe i ra tec no ló gi ca.
Ela não é uma sim ples vi tri ne de pro du tos e tec no lo gi-
as, ape sar de ser uma óti ma vi tri ne. Ela não é um
mero bal cão de ne gó ci os, ape sar de ser um ex ce len te
bal cão de ne gó ci os. A Ama zon tech é mu i to mais que
isso. Ela é um ver da de i ro ma nan ci al de idéi as, de
opor tu ni da des, de ino va ções e de so lu ções para os
pro ble mas da Ama zô nia Le gal.

É com imen so pra zer, por tan to, que con vi do V.
Exªs para par ti ci pa rem des se im por tan te me ga e ven-
to e en ri que ce rem, com suas idéi as e opi niões, os de -
ba tes so bre a re gião ama zô ni ca.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a igual da de de to dos pe ran te a 
lei é um prin ci pio fun da men tal da Cons ti tu i ção de
1988. É nes se con tex to que sa ú do, com gran de sa tis-
fa ção, a pu bli ca ção, no úl ti mo dia 13 de ju lho, no Jor -
nal do Bra sil, do ar ti go de au to ria do Di re tor-Ge ral
des ta Casa, Aga ci el da Sil va Maia, in ti tu la do “O Se na-
do e o Ido so”.

É dig no de lou var cons ta tar que, não obs tan te as
mu i tas res pon sa bi li da des ine ren tes ao seu car go, o
nos so Di re tor te nha sido sen sí vel ao fato de que é ne -
ces sá rio que os Po de res Cons ti tu í dos con ce dam uma
ma i or aten ção à si tu a ção ad ver sa por que pas sa a
gran de ma i o ria do con tin gen te po pu la ci o nal do Bra sil,
for ma do pe los ci da dãos e ci da dãs da ter ce i ra ida de.

No ar ti go em des ta que, Aga ci el Maia faz um bri -
lhan te re su mo da ma té ria le gis la ti va vi san do à in clu-

são so ci al dos ido sos, ao tem po em que for ne ce da -
dos es ta tís ti cos so bre os 13% de ido sos exis ten tes no 
País, con for me o cen so de 2002, ou seja, uma po pu-
la ção de cer ca de 32 mi lhões de bra si le i ros.

Sin to que este tex to, por sua im por tân cia so ci al,
me re ce cons tar dos Ana is des ta Casa, uma vez que
bem re tra ta os es for ços e de ci sões do Se na do Fe de-
ral vi san do be ne fi ci ar esse im por tan te seg men to da
po pu la ção.

Senador Mo za ril do Ca val can ti.

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

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, re gis tro hoje, com pra zer, des ta tri bu-
na, a vi tó ria de uma con ter râ nea no 3º Con cur so para
Uni ver si tá ri os so bre Pro gra mas de Pre ven ção de Dro -
gas, um dos even tos da Se ma na Na ci o nal Anti dro gas,
re a li za da em Bra sí lia de 19 a 26 de ju nho. Te re sa Ra -
chel Dias Pi res, da Fa cul da de San to Agos ti nho, em Te-
re si na, foi a se gun da co lo ca da en tre mais de 600 es tu-
dan tes ins cri tos em todo o Bra sil, dis ser tan do so bre o
tema “Pro pos ta de Pre ven ção de Dro gas para a Mi nha
Fa cul da de”. Seu tra ba lho su ge ria a in te gra ção do mun -
do aca dê mi co à re a li da de dos es tu dan tes vi ci a dos.

O Bra sil já é o se gun do ma i or con su mi dor de
dro gas do mun do, per den do ape nas para os Esta dos
Uni dos, se gun do da dos do Cen tro de Inte gra ção
Empre sa-Esco la, CIEE, um dos pa tro ci na do res do
con cur so, jun ta men te com a Se cre ta ria Na ci o nal Anti -
dro gas da Pre si dên cia da Re pú bli ca. Os jo vens, in clu-
si ve de clas se mé dia, cons ti tu em gran de par ce la en -
tre es ses con su mi do res. To das as ini ci a ti vas, por tan-
to, que vi sem a es cla re cer e com ba ter o uso de dro -
gas en tre esse pú bli co são mu i to bem-vin das.

O CIEE foi es co lhi do como par ce i ro pre fe ren-
ci al do go ver no exa ta men te por atu ar di re ta men te
com es tu dan tes, pú bli co alvo na guer ra aos en tor-
pe cen tes. Em par ce ria com ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or, o CIEE uti li za sua rede de 173 uni da des
es pa lha das pelo País para dis tri bu i ção de ma te ri al
in for ma ti vo e cons ci en ti za ção da po pu la ção jo vem
so bre o pro ble ma.

O con cur so pro mo vi do pelo CIEE e pela Se nad
tem jus ta men te o ob je ti vo in cen ti var os es tu dan tes
para que apre sen tem pro pos tas de pre ven ção ao uso
das dro gas no seu am bi en te. E foi o que fez Te re sa
Ra chel, uma jo vem que luta com di fi cul da des para
cus te ar seus es tu dos. Seu es for ço foi re com pen sa do.
Entre os três pre mi a dos, foi a úni ca mu lher e a úni ca
de um Esta do do Nor des te.

Por isso, Sr. Pre si den te, gos ta ria de de i xar aqui
ape nas esta sin ge la ho me na gem, como for ma de in -
cen ti vo a jo vens como Te re sa Ra chel, para que con ti-
nu em per sis tin do na luta por seus ide a is.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga do.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, no dia 6 de ju lho do cor ren te, o
jor nal pa ra en se O Li be ral pu bli cou o ar ti go do pro fes-
sor uni ver si tá rio, ad vo ga do, tri bu ta ris ta Fer nan do Fa -
cury Scaff, in ti tu la do “E OS CRÉDITOS DE ICMS
DOS EXPORTADORES?”. 

O mé ri to ma i or do ar ti go é lan çar lu zes so bre um 
dos pon tos mais po lê mi cos da pro pos ta de Re for ma
Tri bu tá ria – a cri a ção de um fun do de com pen sa ção
dos es ta dos ex por ta do res pela per da da re ce i ta do
ICMS –, fa zen do um his tó ri co da si tu a ção, a par tir da
en tra da em vi gor da Lei Kan dir e do seu sis te ma de
fun do com pen sa tó rio. Fun do esse que, como te mos
re pe ti do, não che gou a su pe rar o pro ble ma, já que
não fi ca va cla ro a quem de ve ri am ser des ti na dos os
cré di tos com de so ne ra ção.

Ao fa zer coro com a pro pos ta que apre sen ta-
mos nes ta Casa para a “trans for ma ção dos cré di tos
dos ex por ta do res em tí tu los pú bli cos a se rem uti li za-
dos para pa ga men to de tri bu tos fe de ra is, que pos te ri-
or men te a União com pen sa ria com os Esta dos”, o
emi nen te tri bu ta ris ta de mons tra ser viá vel tal se cu ri ti-
za ção, na me di da em que res sar ci os Esta dos ex por-
ta do res de ma té ri as-pri mas e semi-ela bo ra dos pe na-
li za dos com a de so ne ra ção, como é o caso do Pará,
sem one rar a União e sem de i xar de es ti mu lar a ge ra-
ção de su pe rá vits na ba lan ça de tran sa ções in ter na-
ci o na is.

Qu e ro agra de cer ao tri bu ta ris ta a ge ne ro si da de
de acom pa nhar as ações do man da to e, pela sua pro -
fun da com pre en são dos pro pó si tos a que ati na mos,
so li ci tar que cons te dos Ana is do Se na do Fe de ral o
dito ar ti go.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Sem
apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o Bra sil, mais uma vez, é re tra ta do
como um País que apre sen ta for mi dá vel de si gual da-
de. Di vul ga do ter ça-fe i ra úl ti ma, o Re la tó rio do De-
sen vol vi men to Hu ma no Mun di al, edi ção 2003, mos tra
que a ren da dos 10% mais ri cos do Bra sil é 65,8 ma i or
do que a dos 10% mais po bres.

Na lis ta dos de si gua is, o Bra sil está em nona po -
si ção, fi can do atrás ape nas de po bres pa í ses como a
Na mí bia, Le so to, Hon du ras, Pa ra guai, Ser ra Leoa,
Bot su a na e Ni ca rá gua.

A con cen tra ção de ren da é um in di ca dor que
pre o cu pa, e mu i to, por que a cada edi ção do re la tó rio
ve ri fi ca mos que os ri cos con ti nu am mais ri cos. A ini -
qüi da de é ta ma nha, que ape sar do per cen tu al de po -
bre za ter ca í do, os bol sões de mi sé ria e a pri va ção
pe las qua is pas sam mi lhões de fa mí li as per sis tem.

Re tra ta do por ve zes como o País das di ver si da-
des, dos con tras tes, da in te gra ção mul tir ra ci al, cor di al
e co lo ri da, o Bra sil, na ver da de, é um in fer no de de si-
gual da des, de si gual da des cons tru í das ao lon go de
500 anos. 

Alguns mi lha res de pro pri e tá ri os de têm 80%
das ter ras, en quan to mi lhões de pe que nos pro pri e tá-
ri os re sis tem bra va men te no per cen tu al res tan te.

Ban que i ros e em pre sá ri os são do nos de bi lhões
de re a is em pa tri mô nio, en quan to mi lha res mo ram em 
fa ve las, cor ti ços, a re bo que de uma vida de mi sé ria e
de sa len to, che gan do a 9,9%, pro cla ma o re la tó rio, o
per cen tu al da po pu la ção que vive com me nos de l dó -
lar por dia.

Me nos de 1 dó lar por dia, Srªs e Srs. Se na do-
res!... Isso sig ni fi ca pou co mais de 2 re a is ao dia, o
que, des gra ça da men te, para es sas pes so as, não per-
mi te ali men tar sua nu me ro sa fa mí lia.

Os mais ri cos, sem pre mais ri cos, co mem o que
que rem, es ban jam, tro cam de car ro todo ano, por mo -
de los mais e mais so fis ti ca dos, en quan to ou tros mi -
lha res, que tam bém têm o di re i to de ir e vir, com suas
rou pas ro tas e san dá li as sur ra das, equi li bram-se em
ve lhas bi ci cle tas, por este País afo ra.

Essas de si gual da des são ter rí ve is, per ver sas,
mas têm li mi tes, sen do pre ci so lu tar para que a po bre-
za di mi nua com ma i or ra pi dez, com in ves ti men tos
mais lar gos em po lí ti cas que pos sam su pe rar as de si-
gual da des. E te nho a fir me con vic ção de que o Go ver-
no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va se em pe-
nha rá para isso.

Há en tre tan to uma de si gual da de que gera mais
de si gual da de, que li mi ta o cres ci men to do ser hu ma-

no, que des trói a ca pa ci da de de to mar de ci sões du ran-
te a vida. Falo da de si gual da de do sa ber, a de si gual da-
de da edu ca ção, que gera ain da mais de si gual da des,
apro fun dan do a dis tân cia en tre ri cos e po bres.

O Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no con fe ri-
do ao Bra sil, no re la tó rio da ONU, me lho ra a po si ção
do País, que em 26 anos de exis tên cia do ran king ga -
nhou 16 po si ções, sa in do da oc to gé si ma pri me i ra
(81ª) po si ção para a se xa gé si ma quin ta (65ª). 

Se gun do o es tu do, essa po si ção deve-se à ele -
va ção da taxa de ma trí cu las no en si no bá si co e à me -
lho ria no ín di ce de al fa be ti za ção, além de al guns in di-
ca do res na área de sa ú de.

Mas é pre ci so re fle tir so bre essa aná li se, so bre
os in di ca do res sub ja cen tes, e não per der o sen so crí -
ti co para que toda a so ci e da de, não so men te o Go ver-
no, pos sa se de bru çar na ta re fa de tra ba lhar para
qua li fi car a edu ca ção pú bli ca bra si le i ra.

Em ma té ria que teve re per cus são em pro gra ma
te le vi si vo de gran de au diên cia, re cen te men te ve i cu la-
da, as cri an ças do Bra sil fo ram re pro va das em ma te-
má ti ca e le i tu ra.

Nos sos me ni nas e me ni nos têm di fi cul da de
para fa zer cál cu los e para in ter pre tar tex tos. De que
adi an tou, en tão, in clu ir mi lha res de no vos alu nos no
en si no fun da men tal, au men tar as ta xas de ma trí cu la?

Assis ti mos a um sem nú me ro de cri an ças que
na es co la se es pre mem em sa las de aula com 50 a 60 
alu nos, ao pas so que os fi lhos dos 10% mais ri cos go -
zam de toda uma es tru tu ra edu ca ci o nal que os tor na
mais ap tos a en fren tar a vida. 

Con for me dis se, a de si gual da de do sa ber apro -
fun da a dis tân cia en tre as clas ses so ci a is. Ter oito
anos de en si no fun da men tal já é pos sí vel para qual -
quer bra si le i ro, en tre tan to uns apren dem e ou tros
não. O aces so ao en si no su pe ri or é eli ti za do, e a taxa
de anal fa be tis mo da po pu la ção de 15 anos ou mais é
de 12,7%, se gun do o re la tó rio da ONU. 

Her da dos pelo mi nis tro Cris to vam Bu ar que, os
nú me ros da edu ca ção pú bli ca es tão lon ge de ca u sar
or gu lho aos ci da dãos bra si le i ros. O pró prio mi nis tro
os apre sen tou aqui nes ta Casa. Eis al guns de les:
ape nas 19,3% dos jo vens com 18 anos ter mi nam o
en si no mé dio; 59% dos alu nos da 4ª sé rie não lêem;
73,1% dos bra si le i ros não têm o en si no mé dio; 57%
das cri an ças com 10 anos não sa bem ler e 23% não
lêem nada.

Não te nho dú vi da do es for ço e do com pro mis so
do mi nis tro em me lho rar o en si no pú bli co bra si le i ro. É
ta re fa a que está in te gral men te de bru ça do, e toda ra -
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zão tem ele quan do re cla ma por mais re cur sos para a
edu ca ção.

É pos sí vel am pli ar os re cur sos para a edu ca ção
na fa tia do PIB bra si le i ro, hoje em ape nas 3%. Mas é
pre ci so, tam bém, ana li sar de que for ma es tão sen do
dis tri bu í dos os in ves ti men tos, tan to nas es fe ras de
po der, quan to nas fa mí li as, para tra çar as me tas de
mu dan ça.

Isso é im por tan tís si mo. Os gas tos de uma fa mí-
lia po bre com edu ca ção em com pa ra ção com os de
uma fa mí lia rica, de clas se mé dia alta, são ul tra jan tes.
A di fe ren ça é de 40 ve zes, e con si de ran do os ca sos
em que a cri an ça po bre não ul tra pas sa a quar ta sé rie
do en si no fun da men tal e o adul to rico que con clui
pós-dou to ra do a di fe ren ça é de 100 ve zes.

Ou tra me di da igual men te im por tan te, e sei que
o mi nis tro Cris to vam Bu ar que pre ten de mu dar isso, é
me lho rar o sa lá rio do pro fes sor. Na oca sião em que
co nos co es te ve, o mi nis tro dis se que 75% dos pro fes-
so res ga nham em mé dia, no País, R$370. 

Não é a toa que, com este sa lá rio, te nha se de -
tec ta do, em es tu do apre sen ta do re cen te men te pela
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res em Edu-
ca ção (CNTE), após pes qui sa em di ver sos Esta dos
do País, a fal ta de atra ção para a car re i ra de ma gis té-
rio. Com isso, ava lia-se que, se não hou ver uma rá pi-
da cam pa nha de va lo ri za ção pro fis si o nal, a edu ca ção
bra si le i ra en tra rá em co lap so.

Com este dis cur so, Srªs e Srs. Se na do res, que -
ro en fa ti zar que, a des pe i to da pes qui sa da ONU ter
fe i to re fe ren cia elo gi o sa ao País por ter am pli a do o
aces so a es co la, le van do em con ta, des ta vez, os nú -
me ros apre sen ta dos pelo go ver nos re fe ren tes às ma -
trí cu las efe tu a das, sem sub tra ir os alu nos com mais
de 14 anos que não sa í ram do en si no fun da men tal, é
pre ci so abra çar de ver da de, usan do to das as po ten ci-
a li da des já exis ten tes, a ca u sa da edu ca ção.

Re ver ter a eva são es co lar, a re pe tên cia, o fra co
de sem pe nho de nos sas cri an ças e jo vens, ofe re cer a
mes ma qua li da de de edu ca ção a que tem aces so os
alu nos abas ta dos são me di das vi ta is para a su pe ra-
ção das de si gual da des, re gis tra das no do cu men to da
ONU.

Este é, sem dú vi da, um gran de de sa fio. Mas é
um de sa fio que nos ani ma e nos en che de en tu si as mo
ao ver re ve la das, em cada ros to in fan til, de cada rin cão
de ter ra por mim vi si ta do, a cu ri o si da de e vi va ci da de
pró pri as do que rer apren der, que rer in ven tar, que rer
sa ber, que rer es tu dar, para mu dar, para ven cer.

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

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apa nha-
men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, hon ro sa de le ga ção ou tor ga da por nos so
Pre si den te, Exmº Se na dor José Sar ney, le vou-me a
par ti ci par da aber tu ra e de ou tras ati vi da des de sen-
vol vi das du ran te a 11ª Bi e nal Inter na ci o nal do Li vro,
re cen te men te re a li za da na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Pres ti gi a da por al tas au to ri da des e per so na li da-
des, como o Mi nis tro da Edu ca ção e Se na dor li cen ci-
a do, Cris to vam Bu ar que, o Mi nis tro da Cul tu ra, Gil -
ber to Gil, e a Go ver na do ra flu mi nen se, Ro si nha Ma -
te us, a Bi e nal per mi tiu ao Se na do Fe de ral apre sen tar
vá ri as obras de gran de in te res se para a ci da da nia,
num es tan de pri mo ro so, alvo de elo gi os ge ne ra li za-
dos e pal co de re cor des de ven da das pu bli ca ções fe i-
tas por esta Casa.

Le va mos cer ca de 120 tí tu los en tre pu bli ca ções
do Con se lho Edi to ri al e da Sub se cre ta ria de Edi ções
Téc ni cas. Como sem pre, des per ta ram gran de in te-
res se, prin ci pal men te por se tra tar de li vros es go ta-
dos nos ca tá lo gos das edi to ras co mer ci a is e, gra ças
ao Se na do, co lo ca dos ao al can ce do gran de pú bli co.
Ou seja: são ofe re ci dos a pre ço de cus to. Na tu ral men-
te, os ma i o res ín di ces de ven da fi ca ram com as obras
li ga das ao Rio de Ja ne i ro, en tre elas O Rio de Ja ne i-
ro do Meu Tem po (da co le ção O Bra sil Vis to por
Estran ge i ros); Rio de Ja ne i ro no Tem po dos
Vice-Reis; Vi a gem do Rio de Ja ne i ro a Mor ro Ve -
lho; e Rio de Ja ne i ro Como É.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te e o Có di go de Trân si to Bra si le i ro tam -
bém ti ve ram gran de pro cu ra. Em con se qüên cia, nos -
so es tan de re gis trou re cor des de vi si ta ção e ven da.
Atin gi mos a mar ca de 4.680 vo lu mes ven di dos. A ma i-
or pro cu ra fi cou com a Cons ti tu i ção, en tre gue a
R$7,00, e o Tex to Cons ti tu ci o nal Con den sa do, ven di-
do a R$3,00.

De ve mos cre di tar o su ces so ao cri te ri o so tra ba-
lho de sen vol vi do pelo Con se lho Edi to ri al e pe las Edi -
ções Téc ni cas, so ma do à qua li da de de im pres são al -
can ça da por nos sa Se cre ta ria Espe ci al de Edi to ra ção
e Pu bli ca ções, do ta da de um dos par ques grá fi cos
mais con ce i tu a dos da Amé ri ca La ti na. Re al men te, a
de di ca ção e efi ciên cia dos di ri gen tes e de ma is fun ci o-
ná ri os des ses ór gãos são exem pla res.

Ain da du ran te a mos tra, os ilus tres Se na do res
flu mi nen ses Mar ce lo Cri vel la, Sér gio Ca bral Fi lho e
Ro ber to Sa tur ni no lan ça ram obras de sua au to ria. Dia 
22 de abril, Sér gio Ca bral pro mo veu no i te de au tó gra-
fos do li vro Os Di re i tos da Ter ce i ra Ida de. No dia se -
guin te, Ro ber to Sa tur ni no apre sen tou a pu bli ca ção
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Ati vi da de Par la men tar 2002/2003. E, dia 24, Mar ce-
lo Cri vel la lan çou Um So nho que se Tor nou Re a li-
da de.

A pre sen ça de ou tros no bres pa res, como a Se -
na do ra He lo í sa He le na e os Se na do res José Jor ge e
Edu ar do Su plicy, tam bém con tri bu iu para abri lhan tar
o fun ci o na men to de nos so es tan de na Bi e nal Inter na-
ci o nal do Li vro.

Su ce de ram-se ali mo men tos emo ci o nan tes,
como o da en tre ga de pu bli ca ções em bra i le a re pre-
sen tan tes de ins ti tu i ções de de fi ci en tes vi su a is do Rio 
de Ja ne i ro. Fi ze mo-la em nome do Pre si den te José
Sar ney, ao lado da Se na do ra He lo í sa He le na, acom -
pa nha da da es tu dan te de fi ci en te vi su al Fa brí cia Bar -
bo sa de Ome na, que ela ama men tou em Ala go as.
Como sa be mos, nos sa ilus tre co le ga é au to ra de pro -
pos ta para am pli ar a ca pa ci da de de o Se na do edi tar
obras, in clu si ve li te rá ri as e aca dê mi cas, me re ce do ra
de todo o nos so apo io.

Com tais pu bli ca ções, pos si bi li ta mos aos ce gos
o aces so a tex tos im por tan tes para a ci da da nia, como 
o Có di go de De fe sa do Con su mi dor, Lei de Do a ção
de Órgãos, Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção,
Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te e os tex tos
cons ti tu ci o na is. Os de fi ci en tes vi su a is re pre sen tam
um nu me ro so gru po da po pu la ção, pois o Cen so de
2000 apu rou que apro xi ma da men te 10% dos bra si le i-
ros têm al gum tipo de pro ble ma vi su al. Pelo me nos
0,4% da po pu la ção não con se gue ler em fun ção de
ce gue i ra to tal ou par ci al.

Infe liz men te, po rém, ape nas o Se na do Fe de ral
de mons trou pre o cu pa ção com os de fi ci en tes vi su a is,
em bo ra a Bi e nal abran ges se qua se mil ex po si to res.
Isso le vou a Se na do ra He lo í sa He le na a co men tar so -
bre a ne ces si da de de as edi to ras se rem es ti mu la das
a lan ça rem mais obras em bra i le.

A Di re to ra do Insti tu to Ben ja min Cons tant, de
Ampa ro aos Ce gos, Éri ca Des lan des Oli ve i ra, as se-
gu rou que as pu bli ca ções re ce bi das são mu i to im por-
tan tes para o acer vo da ins ti tu i ção. “Os de fi ci en tes
não po dem ser vis tos como in ca pa zes. O Se na do
mos tra que está cons ci en te de que to dos têm di re i to à 
cul tu ra e à vida” – fo ram as suas pa la vras.

“Esta mos imen sa men te gra ti fi ca dos por esse
tra ba lho do Se na do” – afir mou, por sua vez, o pre si-
den te da So ci e da de Pró-Li vro em Bra i le, Mar cus Vi ní-
ci us.

Esti ve ram pre sen tes à mos tra o Di re tor-Ge ral
do Se na do, Aga ci el da Sil va Maia; o Di re tor da SEEP
e Co or de na dor da Co mis são Espe ci al de Fe i ras de Li -
vros, Jú lio Wer ner Pe dro sa; o Di re tor do Insti tu to Le -

gis la ti vo Bra si le i ro, Flo ri an Ma dru ga; a Di re to ra da Bi -
bli o te ca Luiz Vi a na Fi lho, Si mo ne Bas tos Vi e i ra; e o
Di re tor da Se cre ta ria de Co mu ni ca ção So ci al, Arman -
do Rol lem berg.

Srªs e Srs. Se na do res, a im por tân cia de uma ati -
vi da de des se gê ne ro para o Se na do é imen sa. Por
en vol ver atri bu i ções da Pri me i ra Se cre ta ria da Casa,
que me fo ram con fi a das, as se gu ro que con ti nu a rá in -
ten sa e con tem pla rá to dos os seg men tos so ci a is pos -
sí ve is. E pros se gui rá ten do em vis ta tam bém as cri an-
ças e os ado les cen tes, como acon te ceu na Bi e nal
com a pu bli ca ção Jo vem Ci da dão, dis tri bu í da gra tu i-
ta men te, da mes ma for ma que fo lhe tos in for ma ti vos
so bre as di ver sas Se cre ta ri as. Para os pro fes so res,
des ti na mos a obra in ti tu la da O Se na do na His tó ria.

Me re ce re gis tro o apo io da im pren sa em di vul-
gar o es tan de do Se na do. Inter na men te, o Jor nal, a
TV e a Rá dio do Se na do de ram toda a co ber tu ra ne -
ces sá ria e, ex ter na men te, jor na lis tas do por te de Élio
Gas pa ri e Artur Xe xéo po pu la ri za ram as obras do
Con se lho Edi to ri al em suas co lu nas.

Qu e ro agra de cer, por fim e de ma ne i ra es pe ci al,
ao nos so Pre si den te José Sar ney pela opor tu ni da de
de par ti ci par de even to de ta ma nha mag ni tu de na
con di ção de seu re pre sen tan te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PAPALÉO PAES (PTB – AP. Sem apa-

nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, aca ba de ser con clu í do o pri me i ro le van-
ta men to so bre os cus tos da obe si da de no Bra sil. Esti -
ma-se que um bi lhão e cem mi lhões de re a is são gas -
tos anu al men te com in ter na ções hos pi ta la res, con-
sul tas mé di cas e re mé di os para o tra ta men to do ex -
ces so de peso e das do en ças li ga das a ele. Só o SUS
des ti na cer ca de 600 mi lhões de re a is para as in ter na-
ções re la ti vas à obe si da de, o que re pre sen ta algo
como 12% dos gas tos do Go ver no Fe de ral com to das
as de ma is en fer mi da des.

Este, Srªs e Srs. Se na do res, é o iní cio da re por-
ta gem pu bli ca da pela re vis ta Veja na se ma na de 9 de
abril des te ano. É uma re por ta gem se re na, mas que
re la ta um ver da de i ro dra ma na ci o nal, que, in fe liz men-
te, cos tu ma de i xar in sen sí ve is até mes mo os pró pri os
obe sos.

Os da dos são, na ver da de, alar man tes em ter -
mos de sa ú de pú bli ca. O Bra sil é, hoje, o sex to país
do mun do em nú me ro de obe sos. Só per de mos para
os Esta dos Uni dos, o re cor dis ta, e para Ale ma nha,
Ingla ter ra, Itá lia e Fran ça. Não se pode ne gar que es -
ta mos ao lado de ilus tres com pa nhi as, mas, des gra-
ça da men te, numa ma té ria que em nada nos eno bre-
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ce. Esta mos ao lado de pa í ses de sen vol vi dos, nos
qua is o pro ble ma da obe si da de está li ga do ao ele va-
do pa drão de vida, ao se den ta ris mo e a pa drões ali -
men ta res de gra da dos pela in ges tão de ali men tos ri -
cos em gor du ras.

Ora, o Bra sil, um país onde ain da há pro ble mas
de des nu tri ção, apre sen ta 70 mi lhões de bra si le i ros e
bra si le i ras aci ma do peso re co men dá vel. E des ses,
17,5 mi lhões são obe sos na de fi ni ção clás si ca do ter -
mo, isto é, apre sen tam peso 45 qui los ou mais aci ma
do ide al.

Não há como de i xar de ver o com pro me ti men to
de nos so pro je to de de sen vol vi men to, se já co me ça-
mos a pa de cer de ma les de Pri me i ro Mun do, quan do
ain da se quer con se gui mos re sol ver nos sas ques tões
bá si cas de ci da da nia. A dis cus são em tor no da vi a bi li-
da de do fi nan ci a men to da sa ú de pú bli ca bra si le i ra
pas sa, ob vi a men te, pelo con tro le dos gas tos evi tá ve is
por meio de cam pa nhas de edu ca ção po pu lar. E a
obe si da de, di an te des ses nú me ros, é uma ques tão
ine qui vo ca men te de sa ú de pú bli ca.

O ín di ce de obe si da de no Bra sil du pli cou nos úl -
ti mos 30 anos. No caso da in fân cia e ado les cên cia, a
si tu a ção é ain da pior, pois a in ci dên cia de so bre pe so
e obe si da de nes sas fa i xas etá ri as pas sou de 4% para 
14% da po pu la ção. Fica fá cil iden ti fi car a ca u sa,
quan do se vê o nú me ro in crí vel de fast fo ods que se
dis se mi nou pelo Bra sil e o re gi me cada vez mais cor -
ri do de vida das pes so as.

Sr. Pre si den te, di zem que todo gor do é sim pá ti-
co. Ele, con tu do, car re ga den tro de si ver da de i ras
bom bas de re tar do que po dem com pro me ter de
modo ir re me diá vel sua sa ú de e, por ex ten são, a sa ú-
de glo bal do País. É um ho mem bom ba pron to para
ex plo dir.

Fal tas ao tra ba lho, li cen ças mé di cas e mor te
pre co ce se ins cre vem en tre as ma ze las so ci o e co nô-
mi cas as so ci a das ao ex ces so de peso. Dis túr bi os car -
di o vas cu la res, di a be tes do tipo 2, hi per ten são ar te ri-
al, ta xas ele va das de co les te rol e tri gli ce rí de os no
san gue, cál cu los na ve sí cu la e cân cer de có lon, en tre
ou tras en fer mi da des, são as con se qüên ci as de ri va-
das do ex ces so de peso. Esses são ônus com os qua -
is o Bra sil não pode ar car sem com pro me ter seu pro -
je to de de sen vol vi men to. De ve mos, pois, im ple men-
tar, ime di a ta men te, po lí ti cas de edu ca ção ou de re e-
du ca ção para a sa ú de da po pu la ção que já é ou ten de
a se tor nar obe sa.

Sr. Pre si den te, a obe si da de, como vi mos, não
se re su me ape nas a uma ques tão es té ti ca ou fun ci o-
nal. Ela pode ser en qua dra da como uma en fer mi da de

por si mes ma e pe las do en ças que acar re ta. E se o
pro ble ma é gra ve e one ro so para um país como os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca, onde mais de 140 mi -
lhões de pes so as pa de cem do mal, a um cus to anu al
para a so ci e da de de mais de 100 bi lhões de dó la res,
ima gi nem as Se nho ras e os Se nho res Se na do res, o
peso que têm, sem fal so tro ca di lho, no or ça men to na -
ci o nal, os mi lhões de bra si le i ros e bra si le i ras na mes -
ma si tu a ção. E o Bra sil não pode se dar ao luxo de
gas tar di nhe i ro com do en ça de rico, como se diz po -
pu lar men te.

Sa be mos que dis fun ções or gâ ni cas po dem es -
tar na ori gem de ca sos de obe si da de, mas, na ma i or
par te das ve zes, suas ca u sas es tão em há bi tos er ra-
dos de vida e de ali men ta ção. Por isso, com pe te aos
or ga nis mos es cla re ci dos da so ci e da de e ao Esta do a
ta re fa pri me i ra de edu car para a sa ú de. Às fa mí li as
cabe, tam bém, edu car-se para a sa ú de.

Sr. Pre si den te, num Bra sil no qual, cada vez
mais, se fa zem cam pa nhas para todo tipo de ma té ria,
um pro gra ma per ma nen te de edu ca ção para a sa ú de
e para o com ba te a ma les so ci a is como a obe si da de
deve es tar em todo or ça men to e pla ne ja men to da
União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os. O exem plo do
Mu ni cí pio ga ú cho que cri ou um pro gra ma co le ti vo de
ema gre ci men to de sua po pu la ção de ve ria ser mo de lo
para todo o País.

A pre ven ção da obe si da de é uma res pon sa bi li-
da de so ci al co le ti va e do Esta do. Não po de mos nos
dar ao luxo de che gar à si tu a ção dos EUA, que gas -
tam cer ca de 395 dó la res anu a is per ca pi ta no tra ta-
men to de do en ças crô ni cas as so ci a das à gor du ra.
Nós já gas ta mos 100 re a is, o que sig ni fi ca cer ca de
30 a 35 dó la res. Ain da é me nos de um dé ci mo do que
des pen dem os nor te-ame ri ca nos. Oxa lá fi que mos
por aqui e, qui çá, pos sa mos re du zir, pelo me nos em
ter mos re la ti vos, essa ci fra.

Sr. Pre si den te, in vis ta mos em ma ci ços pro gra-
mas de edu ca ção de nos sa po pu la ção. Que nos sas
es co las te nham pro gra mas de edu ca ção ali men tar.
Um pas so sa lu tar se ria, por exem plo, fa zer com que
as lan cho ne tes es co la res evi tas sem ali men tos al ta-
men te ca ló ri cos e gor du ro sos.

As cam pa nhas que têm sido fe i tas con tra o ta -
ba gis mo e ou tras ques tões de am pla re per cus são so -
ci al têm tido boa res pos ta da so ci e da de em ge ral.
Alme jo, pois, ver uma cam pa nha in ten sa de com ba te
á obe si da de ga nhar a mí dia e re ver ter a atu al ten dên-
cia que o Bra sil vem apre sen tan do de agra va men to
do nú me ro de obe sos na po pu la ção e das do en ças
co ne xas com este mal so ci al.
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Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Nada

mais ha ven do a tra tar, dou por en cer ra da a pre sen te
ses são.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 48 
mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 15-7-2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce-
do a pa la vra, como Lí der do Go ver no, ao Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te. A ses são irá até 18h31min, mas 
a Mesa pror ro ga rá o tem po dela para que V. Exª dis -
po nha dos 20 mi nu tos, de for ma idên ti ca aos de ma-
is Lí de res.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der. Com re vi são do ora dor.) – Por fa vor, a 
Mesa po de ria co me çar a con tar o tem po ago ra?

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Co me ça-
re mos de po is que V. Exª ini ci ar o seu dis cur so.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Mu i to obri ga do.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de co me çar a dis cu-
tir, em pri me i ro lu gar, a vi si ta do Pre si den te Lula à
Ingla ter ra, aqui cri ti ca da de for ma tão en fá ti ca – e eu
di ria, em al gu mas pas sa gens, de for ma agres si va e
gros se i ra – por par te do Lí der do PSDB, o Se na dor
Arthur Vir gí lio.

Assim como S. Exª men ci o nou, de pas sa gem,
um ar ti go em uma pu bli ca ção es tran ge i ra, eu gos ta ria
de ler tre chos da Pro fes so ra San dra Jov che lo vitch, di -
re to ra do Mes tra do em Psi co lo gia So ci al da Lon don
Scho ol of Eco no mics. Ela diz o se guin te:

A aula do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va na 
Lon don Scho ol of Eco no mics in se riu-se em uma sé rie
de au las pro fe ri das por che fes de Esta do, das qua is já 
par ti ci pa ram Bill Clin ton e Nel son Man de la.

Ova ci o na do pela pla téia de for ma es tron do sa e
sa u da do pelo di re tor da es co la, Pro fes sor Anthony
Gid dens, como o Pre si den te que re pre sen ta a pos si-
bi li da de de mu dar não só o Bra sil, mas o mun do todo,
Lula im pres si o nou aca dê mi cos e es tu dan tes.

Que ele te nha vin do à Lon don Scho ol já é bas -
tan te sig ni fi ca ti vo. A ins ti tu i ção teve um pa pel de ci si vo
na cons tru ção do Esta do de bem-es tar so ci al eu ro-

peu. Ele nas ceu aqui no De par ta men to de Po lí ti cas
So ci a is, logo após a Se gun da Gran de Gu er ra. É aqui,
ain da hoje, que se con ti nua dis cu tin do e pes qui san do
a sua vi a bi li da de e os di le mas co lo ca dos por sua ex -
pe riên cia his tó ri ca.

A aula do Pre si den te teve mu i tos mé ri tos. Lula
im pres si o nou pela sua des con tra ção, ar ti cu la ção e
ca lor hu ma no. Dois as pec tos de sua fala, en tre tan to,
des ta cam-se: pri me i ro, ele apon tou com cla re za os
ru mos da po lí ti ca de re la ções ex te ri o res do Bra sil, re -
no va da aten ção à Amé ri ca La ti na e à Áfri ca, bem
como a cons tru ção do G-3 Áfri ca do Sul, Bra sil e
Índia. Lula de i xou cla ro que o Bra sil re co nhe ce sua
res pon sa bi li da de his tó ri ca com os pa í ses po bres e,
ao mes mo tem po, uma peça fun da men tal na cons tru-
ção de blo cos só li dos que pos sam dar fun da ção ao
mul ti la te ra lis mo das re la ções in ter na ci o na is.

Se gun do, Lula fa lou de si mes mo, de sua tra je tó-
ria, de sua res pon sa bi li da de e da sua cren ça na im -
por tân cia das re la ções di re tas en tre os se res hu ma-
nos, seu de se jo de mu dar o Bra sil e res pon der de for -
ma con se qüen te aos so nhos que nor te a ram a sua
tra je tó ria po lí ti ca.

Ao as sim ex por-se, Lula não só re a fir mou a po lí-
ti ca como prá ti ca hu ma na, mas tam bém re ve lou a sua 
aber tu ra e ca pa ci da de para o en ten di men to e para a
ação co mu ni ca ti va.

As gran des ques tões que nor te i am as ciên ci as
so ci a is hoje re fe rem-se às pos si bi li da des e li mi tes
das no vas es fe ras pú bli cas con tem po râ ne as, à cons -
tru ção de no vas iden ti da des so ci a is, à go ver na bi li da-
de in ter na ci o nal e ao ma ne jo da di ver si da de face à si -
mul tâ nea ex pan são do en co lhi men to do mun do. Em
um mo men to em que os aca dê mi cos do mun do todo
se de bru çam so bre sis te mas, a aula do Pre si den te na 
Lon don Scho ol mar cou de for ma ex ce len te a pre sen-
ça do Bra sil nes ses de ba tes. Há hoje um in te res se re -
no va do pelo Bra sil, e é im por tan te sem pre lem brar
que, nes se con tex to, pela sua ex pe riên cia his tó ri ca,
so ci al e cul tu ral, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
tem mu i to a en si nar.

Esse é um ou tro olhar so bre a vi a gem do Pre si-
den te Lula, que re a fir ma a mu dan ça subs tan ti va da
po lí ti ca de re la ções ex te ri o res e a mu dan ça da in ser-
ção do Bra sil no ce ná rio in ter na ci o nal, a par tir do
novo Go ver no.

Sr. Pre si den te, a po lí ti ca ex ter na é ine ga vel men-
te uma das áre as de ma i or avan ço do Bra sil e des te
Go ver no nes se pe río do de seis me ses. Qu an do as su-
mi mos, ha via uma cri se ge ne ra li za da na Amé ri ca La -
ti na: guer ra ci vil na Ve ne zu e la, com uma cri se ins ti tu-
ci o nal que ame a ça va in clu si ve a sua es ta bi li da de ins -
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ti tu ci o nal; guer ra ci vil na Co lôm bia; pe di do de es ta do
de sí tio no Pa ra guai; re be lião po pu lar na Bo lí via, com
mais de tre zen tos fe ri dos, trin ta e três mor tos nas
ruas, que da de todo o mi nis té rio; co lap so eco nô mi co,
ins ti tu ci o nal e so ci al na Argen ti na.

A Amé ri ca La ti na está mu dan do, e para me lhor.
Uma das re fe rên ci as fun da men ta is des se even to
novo, des sa es pe ran ça e des sa mu dan ça ex pres si va
foi a vi tó ria do Pre si den te Lula. Sua Exce lên cia teve
um pa pel de ci si vo para re e qui li brar e para res ga tar a
de mo cra cia como ins ti tu i ção na Ve ne zu e la.

Esti ve na au diên cia do Pre si den te Lula com o
Pre si den te Bush, quan do Sua Exce lên cia afir mou
com toda ên fa se que as su mi ria a li de ran ça da Amé ri-
ca do Sul, que que ria opi nar so bre as ma té ri as da re -
gião e que não po de ria ha ver mais so lu ções que não
fos sem ins ti tu ci o na is e no mar co do Esta do de Di re i to,
e ob te ve a con cor dân cia do Pre si den te Bush. Ali, for -
mou-se o gru po Ami gos da Ve ne zu e la, para im pe dir
que aque la cri se pu des se ca u sar um gol pe de es ta do
e uma que bra da ins ti tu ci o na li da de de mo crá ti ca. Não
foi ape nas essa a ino va ção. O Mer co sul era tido como
um pro je to fra cas sa do, em cri se, to tal men te de sa gre-
ga do. Ele se re com pôs e se for ta le ceu. O Pre si den te
Nés tor Kir chner e a Argen ti na olham pela pri me i ra vez 
para essa re la ção es tra té gi ca com o Bra sil com uma
pers pec ti va de fu tu ro. Re co nhe ceu, in clu si ve pu bli ca-
men te, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res da Argen ti-
na a li de ran ça e o lu gar do Bra sil no Con se lho de Se -
gu ran ça da ONU. Essa é uma luta his tó ri ca para que o 
Bra sil au men te a sua par ti ci pa ção nas de ci sões mul ti-
la te ra is.

E por quê? Por que a pri me i ra vi a gem ao ex te ri or
do Pre si den te Lula foi para a Argen ti na, no mo men to
mais di fí cil da que le país, e Sua Exce lên cia, pe ran te o
Ban co Mun di al, o FMI, as ins ti tu i ções in ter na ci o na is
mul ti la te ra is e o pró prio Go ver no ame ri ca no, pe diu o
apo io, a so li da ri e da de, o res pal do e o res pe i to ao
povo e à na ção ar gen ti na.

A con so li da ção do Mer co sul hoje ex pan de-se
para a re gião an di na. O Pre si den te Lula foi o pri me i ro
Pre si den te na his tó ria a ser con vi da do para uma re u-
nião dos Pre si den tes da re gião an di na. Sua Exce lên-
cia fez o con vi te para am pli ar mos e con so li dar mos o
Mer co sul, in te gran do toda a Amé ri ca do Sul.

Por si nal, o Pre si den te Lula foi o pri me i ro Pre si-
den te da Amé ri ca La ti na ele i to a ser con vi da do, an tes
de to mar pos se, pelo Pre si den te Bush para uma au -
diên cia. É a pri me i ra vez, na his tó ria do Bra sil, que há
uma re u nião de cú pu la en tre os Go ver nos bra si le i ro e
ame ri ca no.

O Pre si den te Lula não che gou a essa cre di bi li-
da de no Fó rum de Da vos, no Fó rum So ci al de Por to
Ale gre ou na Re u nião, ago ra, da Go ver na bi li da de
Inter na ci o nal, a con vi te de Tony Bla ir, com uma ati tu-
de pas si va e sub ser vi en te, mu i to me nos fa zen do di -
plo ma cia pre si den ci al das suas vir tu des.

E lem bro o ex-Pre si den te des te País, que gos ta-
va mu i to de se apre sen tar como o ho mem mo der no, o 
ho mem do mun do, o ho mem con tem po râ neo, mas
que, in fe liz men te, re pre sen ta va uma na ção atra sa da,
sem cul tu ra, sem, por tan to, en ten der os de sa fi os da
glo ba li za ção.

Não, tra ta-se de um Pre si den te que se as su me
com a cara do povo, do Bra sil e da Amé ri ca La ti na. E é 
essa a for ça de Sua Exce lên cia. É por isso que Nel -
son Man de la foi à Lon don Scho ol, que tam bém está
con vi dan do Lula para pro fe rir pa les tra.São pou cos os 
ho mens pú bli cos que têm o pri vi lé gio de fa zer pa les-
tra para todo o cor po do cen te da que la ins ti tu i ção. Sua 
Exce lên cia fala uma lin gua gem di fe ren te da di plo ma-
cia. Sua Exce lên cia é o novo, como Man de la foi o
novo na Áfri ca do Sul e na his tó ria do fim do apart he id
ra ci al, de po is de 27 anos de ca de ia. Lula re pre sen ta a 
rup tu ra do apart he id so ci al na Amé ri ca do Sul e tem
uma ex ce len te re la ção com o Pre si den te Ge or ge
Bush.

O Go ver no bra si le i ro faz ques tão de ter re la ção
res pe i to sa, cons tru ti va e pro po si ti va com o Go ver no
ame ri ca no, en tre ou tras co i sas, por que os Esta dos
Uni dos são a na ção que tem o ma i or peso eco nô mi co,
po lí ti co e di plo má ti co in ter na ci o nal, são o ma i or par -
ce i ro co mer ci al do Bra sil e têm, evi den te men te, peso
de ci si vo nas de ci sões in ter na ci o na is. Mas está cor re-
ta a crí ti ca que o Pre si den te Lula te ceu ao Go ver no
ame ri ca no. Te mos de va lo ri zar as ins ti tu i ções mul ti la-
te ra is, como a ONU, vi san do per mi tir o novo pa drão
ci vi li za tó rio nes te Pla ne ta. Não po de mos ace i tar a
tese de rup tu ra da ONU como ins ti tu i ção mul ti la te ral,
nem o ata que ao Ira que, cu jas jus ti fi ca ti vas são pre -
cá ri as, pois até os Go ver nos ame ri ca no e in glês hoje
so frem crí ti cas in ter na ci o nal e in ter na por te rem for -
ne ci do in for ma ções que não se con fir ma ram re la ti vas
à pro du ção de ar te fa tos atô mi cos e, mais do que isso,
de ar ma men tos de des tru i ção em mas sa.

Por tan to, a ONU es ta va cor re ta na sua in ter pre-
ta ção so bre a exis tên cia de uma so lu ção di plo má ti ca
para o de sar ma men to do Ira que. E essa foi a po si ção
ma du ra da di plo ma cia bra si le i ra nes te novo Go ver no.
Não fi ze mos ne nhum ata que ao go ver no ame ri ca no,
ne nhum con fron to, mas de fen de mos a paz, a di plo-
ma cia, os or ga nis mos mul ti la te ra is. E é essa ati tu de
que o Go ver no bra si le i ro deve ter. É essa a ati tu de
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que o mun do es pe ra e apla u de. E é esse o re co nhe ci-
men to des se novo po si ci o na men to.

É mu i to fá cil ser apla u di do lá fora, es pe ci al men-
te o pri me i ro Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, quan do co me ça com um su pe rá vit co -
mer ci al de U$10,5 bi lhões e, qua tro anos de po is, tem
um dé fi cit de U$6,5 bi lhões. Se, num mun do em que
to dos pre ci sam ex por tar, ven der, ge rar em pre go, há
um País que só com pra, só com pra, só com pra e ven -
de o seu pa tri mô nio, ele re ce be ta pe te ver me lho nos
ae ro por tos.

Mas o Pre si den te Lula vai de ca be ça er gui da,
por re pre sen tar um país que está re cu pe ran do su pe-
rá vits, au men tan do as ex por ta ções nes te ano em
10%, quan do o co mér cio in ter na ci o nal cres ce de 1%
a 2%, e de fen den do a paz, com uma po si ção al ti va
que é a his tó ria da nos sa cul tu ra. So mos um País que
cul tua a paz e a di plo ma cia como so lu ção dos con fli-
tos in ter na ci o na is. Há 150 anos não te mos guer ra
com ne nhum vi zi nho. E é esse o exem plo di plo má ti co
e de gran de za que o Pre si den te Lula ins pi ra, de uma
mu dan ça de qua li da de na po lí ti ca in ter na ci o nal.

O G-3 – Bra sil, Áfri ca do Sul e Índia – hoje é uma 
re a li da de que quer uma nova pre sen ça nas ins ti tu i-
ções mul ti la te ra is. Como é que pode o Con se lho de
Se gu ran ça da ONU não ter ne nhum re pre sen tan te da 
Amé ri ca La ti na ou da Áfri ca ou da ma i o ria da Ásia?

Por tudo isso, o Pre si den te sig ni fi ca a gran de
mu dan ça na po lí ti ca ex ter na e tem sido apla u di do nos
gran des cen tros de pen sa men to crí ti co e re co nhe ci do.

O Lí der da Opo si ção men ci o nou nes te ple ná rio
que o Pre si den te Lula te ria sido iná bil, ina de qua do ao
men ci o nar que o Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir po de ria
não es tar mais à fren te do Go ver no da Ingla ter ra
numa pró xi ma ele i ção. Eu di ria que o Pre si den te foi
mu i to ele gan te, por que, em 1994, um Mi nis tro do Go -
ver no Bla ir veio ao Bra sil ata car o en tão can di da to
Lula e fa zer cam pa nha aber ta, gros se i ra e ina ce i tá vel
no pro ces so ele i to ral a fa vor do en tão can di da to Fer -
nan do Hen ri que Car do so. O Pre si den te Lula re le vou
esse epi só dio e ime di a ta men te ace i tou o con vi te para 
par ti ci par do even to. E mais: o Pre si den te re ce beu
elo gi os do Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir, que sa u dou o
Pre si den te Lula e mos trou a dis po si ção da Ingla ter ra
de apo i ar a in di ca ção do Bra sil, como País, como Na -
ção, como Esta do, para o Con se lho de Se gu ran ça da
ONU, algo que a di plo ma cia pre si den ci al an te ri or,
com as vir tu des do en tão Pre si den te, ja ma is per mi tiu
na his tó ria re cen te do Bra sil.

Há uma mu dan ça de qua li da de re co nhe ci da
pelo mun do. Está aqui o ar ti go da Di re to ra do Mes tra-
do de Psi co lo gia So ci al da Lon don Scho ol of Eco no-

mics, des cre ven do o que re pre sen tou – vi mos al gu-
mas ce nas pas sa ge i ras na te le vi são – a pre sen ça do
Pre si den te Lula, a fir me za e a al ti vez com que tem re -
pre sen ta do o Bra sil e ino va do na qua li da de da nos sa
po lí ti ca ex ter na.

Pre ten do fa lar de ou tros as pec tos men ci o na dos
em ple ná rio, mas, an tes dis so, con ce do o apar te ao
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no e, em se gui da, ao Se na-
dor Mão San ta.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te, eu já es ta va em meu ga bi-
ne te, mas, es cu tan do o dis cur so de V. Exª, fiz ques tão
de vir ao ple ná rio cum pri men tá-lo por tra du zir exa ta-
men te aqui lo que as eli tes e os lí de res mais con ser va-
do res do País não con se guem en ten der, por que re al-
men te é algo novo, e eu di ria novo até no con tex to
mun di al. A ex pres são uti li za da por Lula, como Lí der
de um País, de um povo como o bra si le i ro, da sua raiz,
da sua bi o gra fia, o que fala, como tra duz o sen ti men to
bra si le i ro e as suas pro po si ções, que são não só para
o Bra sil, mas tam bém para o mun do opri mi do, tudo
isso ca u sa es pé cie. É ób vio, ca u sa es tra nhe za a uma
eli te emi nen te men te con ser va do ra, da qual o Pre si-
den te an te ri or era par te in te gran te, era a pró pria es -
sên cia. Então, efe ti va men te, Lula re pre sen ta um ve tor
novo e mu i to im por tan te; e não é à toa que o Sr.
Antony Gid dens re co nhe ceu que o Lula pode mu dar o 
mun do, por que mu dan do o Bra sil, o Bra sil po de rá mu -
dar o mun do. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, acre di to
que essa mu dan ça pos sa acon te cer. Tudo isso, V. Exª
ex pres sa mu i to bem da tri bu na, ra zão pela qual vim
aqui cum pri men tá-lo. Meus pa ra béns!

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Con ce do um apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Alo i zio

Mer ca dan te, gos ta ria de me con gra tu lar com V. Exª
pelo pro nun ci a men to, aten ta men te ou vi do pelo País.
Sua luta e sua his tó ria têm mu i to sig ni fi ca do. Apren -
de mos que o Se na dor Jo a quim Na bu co foi o Par la-
men tar do Impé rio; Rui Bar bo sa, da Re pú bli ca, ou tros
se su ce de ram, e V. Exª, Par la men tar do mo men to, do
Go ver no Lula, tem se com por ta do com o mes mo bri -
lho. Mas gos ta ria de con tri bu ir com o pro nun ci a men to
de V. Exª – já que co la bo rei tam bém com a ele i ção do
Pre si den te Lula –, não ci tan do os vi vos, que Sua
Exce lên cia vi si tou na Eu ro pa, mas os mor tos, pois
eles en si nam os vi vos. Re lem bro a fi gu ra de um ho -
mem que, como Sua Exce lên cia, lu tou e per deu al gu-
mas ve zes: Fran ço is Mi ter rand. Go ver nan te so ci a lis ta
e tra ba lhis ta, re e le i to, pre si diu a Fran ça por duas ve -
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zes, por qua tor ze anos. Ter mi na do seu man da to, já no 
fim de sua vida, fez um li vro. Com cân cer, não ti nha
mais for ça para es cre ver, di ta va-o para um ami go,
Prê mio No bel de Li te ra tu ra. Mi ter rand que ria dar o en -
si na men to ao mun do – que ro que V. Exª ma ni fes te
esse pen sa men to ao nos so Pre si den te – de que todo
go ver nan te de ve ria for ta le cer os ou tros Po de res. De -
po is do gri to de li ber da de, igual da de e fra ter ni da de,
nas ceu com Mon tes qui eu o tri pé de que os Po de res
de vem ser in de pen den tes e har mô ni cos. É ne ces sá-
rio que haja a com pre en são de que o Con gres so re -
pre sen ta ou tro Po der. Aqui, nes te Par la men to, se rão
de ci di das as re for mas. Embo ra de vam ser ou vi dos,
hou ve um equí vo co quan do bus ca ram for ças nos Go -
ver na do res. Fui Go ver na dor do meu Esta do e tam-
bém Pre fe i to. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, sou mais
ve lho do que V. Exª e do que o Pre si den te Lula. Lu ta-
mos de ma ne i ra igual e te mos o mes mo amor pelo
Bra sil. Sa be mos que Go ver na dor não re ce be os vo tos
de Se na dor nem Se na dor man da em Go ver na dor.
Então, que ve nham as re for mas! Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, V. Exª tra duz a gran de za des te Par la-
men to, pois ob te ve dez mi lhões de vo tos. Este Par la-
men to le vou este País à paz, à or dem e ao pro gres so.
Bas ta fa zer uma in da ga ção ao Pre si den te da Re pú bli-
ca. Des de 15 de no vem bro de 1889, ti ve mos mu i tos
Pre si den tes. Não sa be mos o nome de dez; en tre tan-
to, to dos os bra si le i ros, cen to e se ten ta mi lhões de
pes so as, da cri an ça ao mais ve lho, co nhe cem Rui
Bar bo sa, sím bo lo des ta Casa. O Pre si den te tem de
en ten der que esta é a Casa do de ba te e, por tan to,
nos sa pre ten são é me lho rar as re for mas en vi a das pe -
los téc ni cos. Essa re for ma é téc ni ca, por isso, é pre ci-
so res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va e sen si bi li da de
po lí ti ca para fazê-la; to dos es ses atri bu tos nos sos,
dos que re pre sen tam o povo bra si le i ro.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Agra de ço a opor tu na in ter ven ção de V. Exª, Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no. Ela re for ça a mu dan ça de
qua li da de, o novo pa drão de in ser ção do Bra sil na po -
lí ti ca ex ter na, a re com po si ção do Mer co sul, a cons ti-
tu i ção do G-3 da Áfri ca do Sul e da Índia.

Aqui re gis tro a ma ni fes ta ção da Di re to ra do
Mes tra do do De par ta men to de Psi co lo gia So ci al da
Lon don Scho ol so bre nos so Pre si den te, de mons tran-
do a gran de za, a for ça da pre sen ça in ter na ci o nal de
Sua Exce lên cia, ao di zer:

“Impres si o nou pela sua des con tra ção, ar ti cu la-
ção e ca lor hu ma no. Ele con se guiu ex pres sar uma
nova po lí ti ca ex ter na no seu pro nun ci a men to, uma
mu dan ça de qua li da de, e fa lou de te mas fun da men ta-
is ao de sa fio aca dê mi co de uma es co la onde nas ceu

o Esta do do bem-es tar so ci al, te o ri ca men te, e que
hoje bus ca para esse apart he id so ci al, para esse pro -
je to ne o li be ral de sa gre ga dor.

O Se na dor Mão San ta, com mu i ta opor tu ni da-
de, dis cu te o pa pel de ci si vo do Con gres so Na ci o nal
nas re for mas. Aqui será de ci di do o des ti no da Pre vi-
dên cia So ci al e da po lí ti ca tri bu tá ria no Bra sil. Aqui e
só aqui; é o que a Cons ti tu i ção es ta be le ce.

O Go ver no tem cons ciên cia des sa prer ro ga ti va,
haja vis ta a vin da do Pre si den te ao Con gres so Na ci o-
nal acom pa nha do por 27 Go ver na do res – cujo pa pel
foi im por tan te na cons tru ção de um pac to pe las re for-
mas pre vi den ciá ria e tri bu tá ria – para en tre gar o pro -
je to na Câ ma ra dos De pu ta dos aos Se na do res e De -
pu ta dos e di zer que pas sa va a re for ma para o Con-
gres so Na ci o nal, ao ór gão res pon sá vel pela fe i tu ra
das al te ra ções ne ces sá ri as, acres cen tan do que as
duas re for mas te ri am que ser apro va das, pois o Bra sil
pre ci sa va de las.

Esse ges to foi uma de mons tra ção de que o Exe -
cu ti vo en ca mi nha va o pro je to a este Po der e a um Ple -
ná rio como este, com pos to por 22 ex-Go ver na do res,
15 ex-Mi nis tros de Esta dos, fi gu ras com uma lon ga e
rica tra je tó ria de vida pú bli ca na ci o nal. Te nho cer te za
de que as con tri bu i ções irão apri mo rar as re for mas,
mas aque le pac to su pra par ti dá rio, que mos tra uma
gran de za de es pí ri to pú bli co, a ca pa ci da de que te mos
de di ver gir, dis pu tar, mas de cons tru ir so lu ções con -
jun tas de te mas re le van tes, foi mu i to im por tan te e, se -
gu ra men te, aju dou de ci si va men te a co lo car es ses
dois te mas na pa u ta e a per mi tir uma mu dan ça que
fa re mos, se gu ra men te, ain da nes te se gun do se mes-
tre.

Pas so a pa la vra ao Lí der Arthur Vir gí lio, a quem
peço bre vi da de, para que eu pos sa con clu ir meu pro -
nun ci a men to e tam bém res pon der a ou tros te mas
apre sen ta dos.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se rei bre -
ve, no bre Lí der. Aqui acor ri por duas ra zões: pela atra -
ção que o bri lho de V. Exª exer ce so bre quem o ad mi-
ra; e por que me sen ti in jus ti ça do. Como aten dia a um
gru po de po li ci a is fe de ra is in sa tis fe i tos com o Go ver-
no do qual V. Exª é Lí der, per di o iní cio de seu pro nun-
ci a men to. V. Exª te ria dito que, além de con tun den te,
eu te ria sido gros se i ro em re la ção ao Pre si den te Lula. 
Não fui gros se i ro. Li e cu i dei mu i to pou co da vi a gem
do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca. Vol to a re pe tir
mi nha opi nião – mor ro ten do o di re i to de ex pli ci tá-la
ou vivo ten do o di re i to de fazê-lo ...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Qu e ro in -
for mar que ter mi nou o tem po do ora dor e o da ses são.
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Por tan to, peço ur gên cia para que pos sa mos ga ran tir
a con clu são.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Pois não,
Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Obri ga do.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Sr. Lí der,

gros se ria pode ter fe i to o The Ti mes, ao pu bli car que
“im pro vi so de Lula pro vo ca de bo ches”. Mas não foi,
por que o jor nal exer ci tou o seu di re i to de cri ti car. Ou o
jor na lis ta Cló vis Ros si, que é um ca va lhe i ro por ex ce-
lên cia, que em ne nhum mo men to foi gros se i ro. Ape -
nas afir mei que o Pre si den te pre ci sa fa lar me nos de
im pro vi so, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, e mais com
pon de ra ção. Mi ran do o es tra té gi co, Sua Exce lên cia
al ve jou a to dos – pa re cia uma me tra lha do ra gi ra tó ria
sin di cal, e não um ho mem de Esta do. Não vou cair no
jar gão de eli te pas sa da, por que, se for mos pe gar a
po lí ti ca eco nô mi ca hoje exe cu ta da, ela ar ra i ga qual -
quer he te ro do xia que já te nha sido pra ti ca da nes te
País. O que cu i dei de fa zer foi uma de nún cia – V. Exª
não es ta va pre sen te – de algo que me pa re ce es can-
da lo so: o INSS pro cu ra sin di ca lis tas e, pe los cri té ri os
do INSS, do Go ver no do qual V. Exª é Lí der – e sei que 
V. Exª de ve rá to mar pro vi dên ci as –, vale mais ter sido
do sin di ca to do que ter MBA, cur so su pe ri or, mes tra-
do ou dou to ra do. Essa po si ção me pa re ce uma cla ra
ten ta ti va de se apa re lhar par ti da ri a men te a má qui na
pú bli ca, com o des do bra men to de ser um cla ro de-
ses tí mu lo a que ser vi do res pú bli cos fa çam cur sos
para ser vir bem ao pú bli co, por que bas ta ter um ano
ou mais de sin di ca to. Esse foi o cer ne do meu pro nun-
ci a men to. No mais, ouço V. Ex.ª com o res pe i to de
sem pre e lhe digo que a mi nha in ten ção não foi, de
ma ne i ra al gu ma, ter sido gros se i ro com o Pre si den te
Lula. Con tun den te te nho o de ver de sê-lo quan do as -
sim o en ten der. Gros se i ro, que ro que V. Ex.ª me diga
para eu fa zer a au to crí ti ca por que não pre ten do ser. Vi 
o seu par ti do, por exem plo, ser gros se i ro em re la ção
ao Pre si den te Fer nan do Hen ri que duas mil e qui-
nhen tas ve zes e che gou até a ser gol pis ta com aque la
his tó ria do “Fora, FHC”, a quin ze dias do se gun do Go -
ver no ins ta la do e de po is de uma vi tó ria ele i to ral con -
sa gra do ra, a pon to de ter sido no pri me i ro tur no. Mas
so bre esse as sun to, eu lhe pas so, Sr. Lí der, por que
cre io que me re ce pro vi dên ci as. Qu an do ao mais, in -
sis to em que po dem ven der como vi to ri o sa, mas para
mim foi pe ri go sa, não di ria nem de sas tro sa, a li nha
ado ta da pelo Pre si den te Lula de me tra lha do ra gi ra tó-
ria nes se re cen te giro que tem fe i to pela Eu ro pa.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, ao con clu ir, des ta co o pres tí gio,
o re co nhe ci men to que se ex pres sam so bre tu do nos

con vi tes que o Pre si den te Lula tem re ce bi do para es -
tar pre sen te nos fó runs mais im por tan tes da po lí ti ca
in ter na ci o nal: na re u nião do G-10, na re u nião do Fó -
rum Eco nô mi co de Da vos, no Fó rum So ci al de Por to
Ale gre. Ago ra, na Lon don Scho ol, exa ta men te onde
fa la ram Nel son Man de la e Bill Clin ton, uma es co la pri -
vi le gi a da, que ela bo rou a po lí ti ca do bem-es tar so ci al,
Sua Exce lên cia foi ova ci o na do pela for ça ino va do ra
do seu dis cur so.

O Pre si den te Lula quan do vi a ja e apre sen ta
aque la mão sem um dedo pa re ce um rei bár ba ro vi si-
tan do o Impé rio Ro ma no. Qu an do ele faz in ter ven-
ções ab so lu ta men te des con cer tan tes, foge a um cer -
to pro to co lo for mal, di ria, can sa ti vo da di plo ma cia in -
ter na ci o nal.

O que adi an tou ao Bra sil um Pre si den te que fa -
zia uma di plo ma cia de si mes mo, ten tan do mos trar o
ho mem con tem po râ neo, da mo der ni da de, da glo ba li-
za ção, mas que fa zia ques tão de di zer que re pre sen-
ta va um país ar ca i co, um país atra sa do, um país que
ti nha di fi cul da de? Não! O Pre si den te Lula é a cara do
povo da Amé ri ca La ti na! É a cara da ma i o ria do povo
do Bra sil! E essa é a for ça da pre sen ça que traz no ce -
ná rio in ter na ci o nal.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V. Exª me
con ce de mais um apar te, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Não. De i xe-me con clu ir, por que já es tou rei o
tem po e ouvi V. Exª com toda a aten ção, tan to no
apar te quan to na in ter ven ção.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – A quo ta de
apar te é uma?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – É re al men te di fí cil ter um pre si den te co lo can do
o tema da fome na po lí ti ca in ter na ci o nal, um tema so -
ci al, não ace i tar a rup tu ra do mul ti la te ra lis mo que o
Go ver no ame ri ca no pa tro ci nou nes se ata que ao Ira -
que, cuja le gi ti mi da de ain da não está res pal da da, não 
só pe las ins ti tu i ções mul ti la te ra is, como pela opi nião
pú bli ca in ter na ci o nal.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – V.Exa não
vai po der me con ce der o apar te? Não me dará o
apar te des ta vez? 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – A crí ti ca à po lí ti ca ex ter na ame ri ca na do uni la-
te ra lis mo não sig ni fi ca de i xar de lado os la ços his tó ri-
cos do Bra sil com os Esta dos Uni dos. Mais do que
isso: o res pe i to mú tuo en tre o Go ver no ame ri ca no e o
Go ver no bra si le i ro. Dis se aqui e re pi to a V. Exª: o pri -
me i ro pre si den te da his tó ria la ti no-ame ri ca na a ser
con vi da do, na con di ção de Pre si den te ele i to, an tes de 
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to mar pos se, para uma au diên cia, por um pre si den te
ame ri ca no, foi o Pre si den te Lula. 

A pri me i ra re u nião de cú pu la de dois mi nis té ri os
en tre o Go ver no ame ri ca no e o Go ver no bra si le i ro foi
re a li za da ago ra. Não foi vi si tan do Camp Da vis, não foi 
des tru in do o sal do co mer ci al do Bra sil com os Esta -
dos Uni dos. Tí nha mos um sal do co mer ci al po si ti vo.
Nos pri me i ros qua tro anos do Go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so, as ex por ta ções bra si le i ras cres ce-
ram 5,6% para os Esta dos Uni dos; as im por ta ções
bra si le i ras nos Esta dos Uni dos cres ce ram 116%. É
mu i to fá cil fa zer di plo ma cia com pran do cada vez
mais, en di vi dan do-se, ven den do o pa tri mô nio do
País.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
ta-me um apar te, Se na dor?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Di fí cil é fa zer di plo ma cia de fen den do os in te res-
ses na ci o na is; di fí cil é di zer no ex te ri or que não po-
dem de ses ta bi li zar a Ve ne zu e la por que es ta mos can -
sa dos de gol pe de Esta do, que re mos uma sa í da de -
mo crá ti ca no Esta do de di re i to e pro por um gru po de
ami gos. E o Pre si den te Ge or ge W. Bush dis se, na mi -
nha fren te, pois es ta va pre sen te na au diên cia, de
pron to: “Estou de acor do, Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va. Bus ca re mos uma sa í da de mo crá ti ca para a
Ve ne zu e la”.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
ta-me meio mi nu to, no bre Lí der?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Di fí cil é não se cur var às pres sões e di zer que o
Mer co sul tem que se re com por, e as sis tir a Argen ti na
di zer que é o Mer co sul. Esse é o pro je to es tra té gi co.
Te nho cer te za de que o Uru guai se gui rá o mes mo ca -
mi nho, o Pa ra guai e a Bo lí via tam bém. E o Pre si den te
Ri car do La gos*, que ca mi nha va para um acor do bi la-
te ral, olhar para o Bra sil e di zer: es ta mos jun tos...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Per mi-
ta-me meio mi nu to, no bre Lí der?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Não é pos sí vel. Sr. Pre si den te, gos ta ria de con -
clu ir mi nha in ter ven ção.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Então não
te nho di re i to ao apar te, é isso? É ape nas para es cla-
re cer.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Já o con ce di a V. Exª e ao Se na dor Ro ber to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Gos ta ria
de so li ci tar mais um. Não te nho di re i to a mais um
apar te? Se não te nho, eu re co lho.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Já en cer rou o tem po...

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Gos ta ria
de di zer, Sr. Pre si den te, que não fumo. Gos ta ria de
dis pen sar o ca chim bo.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Então
pode dis pen sar por que...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, ape nas para con clu ir.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – É um pra -
zer enor me de ba ter com o Lí der.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Para mim tam bém.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – De ve ría-
mos fa zer isso mais ve zes. É que fica de si gual. V. Exª
fala sem que ago ra eu pos sa fa lar. Fica de si gual...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – V. Exª fa lou por vin te mi nu tos. Ouvi aten ta men-
te.  Mas ago ra gos ta ria de con clu ir meu pen sa men to e 
mi nha in ter ven ção. Pois esta é a mu dan ça de qua li da-
de na po lí ti ca ex ter na. E está aqui a Di re to ra de Po lí ti-
ca So ci al de meu Esta do tra zen do a in for ma ção de
que o Di re tor da Lon don Scho ol, a mais im por tan te
es co la do pen sa men to so ci al e eco nô mi co da Ingla -
ter ra, Anthony Gid dens, dis se que o Pre si den te Luiz
Iná cio Lula da Sil va re pre sen ta a pos si bi li da de de mo -
di fi car não ape nas o Bra sil como o mun do todo. Luiz
Iná cio Lula da Sil va im pres si o nou aca dê mi cos e es tu-
dan tes e foi ova ci o na do pela Lon don Scho ol.

Tra ta-se da mes ma vi a gem. V. Exª dis se que
Sua Exce lên cia ha via sido des cor tês, até gros se i ro,
com o Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir por ha ver dito que
po de ria não ser mais Pri me i ro-Mi nis tro na pró xi ma
ele i ção. O Pre si den te dis se, mas de for ma ele gan te,
de for ma di plo má ti ca aqui lo que não re ce beu do Pri -
me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir. Na cam pa nha de 1994, o
Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res do Go ver no Tony
Bla ir, o Chan ce ler, es te ve no Bra sil, ata cou o Lula
gros se i ra men te e fez cam pa nha aber ta do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so. Ape sar dis so, o Pre si-
den te Lula foi vi si tar o Pri me i ro-Mi nis tro Tony Bla ir. Ja -
ma is tra tou esse in ci den te como um pro ble ma de re -
la ção en tre duas na ções. Par ti ci pou do en con tro, e
mais: nada me lhor do que o Pri me i ro-Mi nis tro Tony
Bla ir, de po is do en con tro, di zer: “Qu e ro de fen der o
Go ver no bra si le i ro e o Bra sil para te rem as sen to no
Con se lho de Se gu ran ça da ONU”.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Se na dor Mer ca dan te, faço um
ape lo a V. Exª para a ur gên cia...
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O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Qu e ro con clu ir, Sr. Pre si den te, só di zen do que
lem bro-me que subi à tri bu na in dig na do. Acho que,
so bre a po lí ti ca ex ter na, há mu dan ça de qua li da de,
uma mu dan ça para me lhor, o mun do re co nhe ce, o
Bra sil cres ce as sim como a nos sa di plo ma cia. Mas
que ro res pon der a se gun da ques tão do Se na dor
Arthur Vir gí lio. Não vou ter tem po para alon gar-me,
pre ten dia até apro fun dar esse tema. Lem bro-me que
uma vez subi à tri bu na in dig na do por que o Ban co
Cen tral, ain da na ges tão do Armí nio Fra ga – uma fi gu-
ra que res pe i to mu i to, com a qual sem pre tive um ex -
ce len te re la ci o na men to –, ti nha pu bli ca do um edi tal
que só re co nhe cia como di plo ma os de cur sos de
pós-gra du a ção fe i tos em uni ver si da des ame ri ca nas.

O Con se lho Fe de ral de Eco no mia, in clu si ve, en -
trou com uma re pre sen ta ção na Jus ti ça, di zen do que
aqui lo era uma agres são às ins ti tu i ções aca dê mi cas
do Bra sil. Exa ta men te por isso, sou mu i to aten to a
edi tal de con cur so. Acho que o fun da men tal da Re pú-
bli ca é o mé ri to. E é ver da de que o en si no for mal é
mu i to im por tan te, a es co la ri da de. Eu mes mo pas sei
mi nha vida in te i ra es tu dan do, mes tra do, dou to ra do,
não fiz ou tra co i sa. Con si de ro-o mu i to im por tan te e
va lo ri zo a mi nha his tó ria.

Ago ra, exis tem fun ções para as qua is não ape -
nas o en si no for mal deve ser re co nhe ci do. O pro fes-
sor Pa u lo Fre i re dava mu i to des ta que ao sa ber que
vem da prá ti ca, que vem da vida. Vi ou tro dia, por
exem plo, um con cur so para gari no Rio de Ja ne i ro
com 127 mil pes so as ins cri tas; 22 mil pes so as se ins -
cre ve ram  para co ve i ro em San to André. Por exem plo,
ja ma is eu po de ria tra ba lhar como gari. Te nho uma
hér nia de dis co, pas sei mu i to mal a se ma na pas sa da.
Não con si go cor rer e mu i to me nos fa zer for ça. Há pro -
fis sões em que a ...

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor,
ape lo a V. Exª que con clua pois seu tem po já ter mi nou.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – ... for ma ção aca dê mi ca não é de ter mi nan te. Sr.
Pre si den te, que ro so men te con clu ir. Te mos que re co-
nhe cer o va lor, por que não é fá cil exe cu tar um tra ba-
lho como aque le, não é qual quer um que faz esse tipo
de tra ba lho, de cor rer atrás de um ca mi nhão o dia in -
te i ro. E é um tra ba lho que te mos de su pe rar. Espe ro
que as no vas tec no lo gi as con si gam isso. É um tra ba-
lho que tem que ser re co nhe ci do e va lo ri za do, por que
é um tra ba lho du rís si mo, di fi cí li mo, que exi ge um pre -
pa ro fí si co ab so lu ta men te de ci si vo para o seu exer cí-
cio. Por exem plo, sou ab so lu ta men te in com pe ten te e
in ca paz de fa zer, as sim como ja ma is po de ria fa zer
uma ci rur gia como o Se na dor Mão San ta. A com pe-
tên cia aca dê mi ca é por área es pe cí fi ca do co nhe ci-
men to.

Por isso que já no Go ver no an te ri or mes tra do e
dou to ra do, por exem plo, va lia me ta de do en si no se -
cun dá rio. Não é por que o dou to ra do vale me nos, é
por que, para aque la fun ção, o en si no su pe ri or in clu si-
ve va lia qua tro ve zes mais que o dou to ra do, pois a
fun ção era de aten di men to ao pú bli co, com ca pa ci da-
de de re la ci o na men to, de res pe i tar o apo sen ta do,
res pe i tar quem pro cu ra.

Não exis te aqui no edi tal par ti ci pa ção em sin di-
ca to. O que exis te é par ti ci pa ção em en ti da des as so-
ci a ti vas, co mu ni tá ri as, so ci a is, ONGs. O ter ce i ro se tor
cres ce cada vez mais na eco no mia e na so ci e da de.
Tem que ser va lo ri za do. As ONGs pres tam ser vi ços
ines ti má ve is a este País, so bre tu do nas po lí ti cas so ci-
a is. Pro gra mas como Viva Rio, como a Fun da ção
Ayrton Sen na*, tan tos ou tros pro gra mas de ONGs.
Cada um de nós co nhe ceu as ONGs no tra ba lho so ci-
al de aten di men to ao pú bli co e de re co nhe ci men to.
Tra ba lho co mu ni tá rio, isso é um va lor, é um sa ber, é
uma ex pe riên cia fun da men tal no ser vi ço de aten di-
men to ao pú bli co.

V. Exª po dia di zer que o peso está de se qui li bra-
do. Digo: tal vez. Não de ve ria ser meio pon to. Mas, por
exem plo, no cur rí cu lo do go ver no an te ri or, par ti ci pa-
ção em se mi ná ri os, con gres sos, fó runs e pa i néis va lia
0,3, va lia qua se o mes mo que o cur so de dou to ra do.
Par ti ci pa ção em se mi ná ri os e pa i néis era qua se igual
ao cur so de dou to ra do.

Po de ría mos, tal vez, re pen sar a pon de ra ção.
Acho que está exa ge ra do. De ve ria ser en tre 0,5 e 1.
De vía mos dar mais peso à es co la ri da de for mal, aos
cur sos, por que é uma base de pen sa men to e de re fle-
xão. Tra ta-se da fun ção de ge ren te exe cu ti vo das
agên ci as, que tem uma fun ção de co or de na ção.
Então, a for ma ção aca dê mi ca é mu i to im por tan te.

O pró prio Go ver no an te ri or con si de ra va mes tra-
do e dou to ra do como um quar to do cur so de gra du a-
ção, quer di zer, ba si ca men te pre ci sa va ter a gra du a-
ção; esse era o ob je ti vo da for ma ção. Po rém, a ex pe-
riên cia so ci al não pode ser des con si de ra da. A ex pe-
riên cia co mu ni tá ria, so ci al, a ex pe riên cia em ONGs
as so ci a ti vas é um va lor im por tan te que pode ser in-
cor po ra do ao ser vi ço pú bli co, es pe ci al men te quan do
se tra ta do aten di men to. Assim como no caso de ou -
tras fun ções, pre ci sa mos ver o es for ço fí si co, a ca pa-
ci da de fí si ca ou o co nhe ci men to es pe ci a li za do em
qual quer uma das ati vi da des.

Não es ta mos fa lan do de pro fes sor uni ver si tá rio,
de con cur so para o Ipea, nem para o IBGE; es ta mos
tra tan do, nes te mo men to, de uma fun ção de aten di-
men to ao pú bli co. Por isso, tal vez te nha exa ge ra do na
pon de ra ção. Vou me in for mar.

Se ti ver, lu ta rei para que seja al te ra da, para que
haja ade qua ção. Não pode ha ver mu dan ça de ên fa se,
mas é um cri té rio a mais que pode, e deve, ser in cor-
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po ra do às fun ções de aten di men to ao pú bli co, as ati -
vi da des de tra ba lho em ONGs, ati vi da des so ci a is co -
mu ni tá ri as e as so ci a ti vas. Acho que isso é um va lor e
V. Ex.ª se gu ra men te, na sua lon ga vida pú bli ca, sabe
o quan to sig ni fi cam pes so as que se de di ca ram, como 
a Drª Zil da Arns – não sei se ela tem mes tra do ou dou -
to ra do –, a qual teve fun ções fan tás ti cas de ser vi ços
pres ta dos, bem como to das as ou tras ONGs. Há a
Pas to ral da Cri an ça, a Pas to ral da Ju ven tu de, tra ba-
lhos es pe ta cu la res de aten di men to ao pú bli co, com
ido sos, so bre tu do, de res pe i to, de con si de ra ção, de
pre pa ro hu ma no para essa ati vi da de, ex pe riên ci as
que de ve mos in cor po rar ao ser vi ço pú bli co, sem de -
mé ri to da for ma ção aca dê mi ca, ab so lu ta men te vi tal,

que é a mi nha his tó ria de vida, é aqui lo que sei fa zer,
aqui lo a que me de di quei – a sala de aula, es tu dar a
vida in te i ra.

Fiz a de nún cia do di plo ma ame ri ca no como
úni ca exi gên cia no edi tal e não fui aten di do pelo
Ban co Cen tral. Entre tan to, V. Exª será aten di do. Vou
me es for çar para sa ber exa ta men te o por quê des sa
pon de ra ção. Te nha V. Exª cer te za de que, se isso
pre ju di car o pro ces so do edi tal, de ve re mos cor ri-
gi-lo, es tan do sem pre aten tos ao diá lo go cons tru ti vo.
Mas não con cor do em ne gar a en ti da des as so ci a ti-
vas, co mu ni tá ri as, so ci a is e ONGs a par ti ci pa ção, a
ex pe riên cia cur ri cu lar como um ele men to a mais
para ava li ar um cur rí cu lo na pri me i ra fase de se le-
ção de um tra ba lho de aten di men to ao pú bli co.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para uma
ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
si den te, ini ci al men te, tam bém gos ta ria de ex pres sar
mi nha so li da ri e da de ao Se na dor Flá vio Arns. Em
1999, apre sen tei um re que ri men to à pre si dên cia do
Se na do Fe de ral, tra tan do do tema dos por ta do res de
ne ces si da des es pe ci a is e pe din do aco mo da ções na
es tru tu ra fí si ca do Se na do ao flu xo de pes so as. Infe -
liz men te, até hoje não ob ti ve res pos ta – qua tro anos
já se pas sa ram – a res pe i to des sa ma té ria. Sei que V.
Exª tem ex tre ma sen si bi li da de com o tema e irá agir a
res pe i to.

Mi nha ques tão de or dem aten de a um pe di do da 
Ban ca da do PT na re u nião de hoje. Sei que V. Exª já
de ter mi nou um es tu do so bre a ma té ria en tre os mem -
bros da mesa. Espe ro que se con si ga fa zer com que
haja o cum pri men to pre ci so do Re gi men to no que diz
res pe i to ao tem po dos ora do res quan do do uso da tri -
bu na. Te mos um pre ju í zo de cla ra do e ob ser va do por
to dos no cum pri men to do tem po pelo fato de que os
Lí de res in fe liz men te tem ex tra po la do o pe río do de
fala dado pelo Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
o que tem ca u sa do sé ri os pre ju í zos aos Par la men ta-
res.

Su gi ro a Mesa que não seja di la ta do o pra zo de
três mi nu tos além do 20 mi nu tos re gi men ta is an tes da 
Ordem do Dia e dos 50 – re du zi dos para 20 ou 30 -,
que não fos sem da dos mais três mi nu tos. Com isso
ga nham o Par la men to e  a so ci e da de, que quer ou vir
esse com por ta men to plu ral do Se na do Fe de ral. Qu e-
ro pres tar, na ver da de, mi nha so li da ri e da de a que a
Mesa ob te nha êxi to pre ci so no cum pri men to da ma té-
ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
agra de ce a in ter ven ção de V. Exª por que sabe como
tem sido di fí cil o con tro le do tem po na casa. Evi den te-
men te, a nos sa po si ção tem sido a de pe dir aos Srs.
Se na do res a co la bo ra ção para que te nham to dos
opor tu ni da de de usar da pa la vra e que o re gi men to
seja cum pri do.

Ain da hoje re me ti aos Lí de res um pro je to de re -
for ma do Re gi men to, de modo a que a casa pos sa ter
ins tru men tos ca pa zes de evi tar o que V. Exª aca ba de
de nun ci ar.

A pre si dên cia tem que in for mar ao Ple ná rio que
nes ta ses são foi con ce di da a pa la vra a Se na do res
pela li de ran ça de par ti do que não era o de les, o que
não tem am pa ro re gi men tal. Eu não es ta va pre si din do
nes se mo men to a ses são, mas co mu ni co à Casa que
não con ce de rei pa la vra em ne nhu ma hi pó te se, uma
vez que isso fere o art. 15 do nos so Re gi men to.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº se na dor Jef fer son Pé res
Lí der do PDT
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

OFGSJP nº 73/2003

Bra sí lia, 30 de ju nho de 2003

Ao Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
DD. Pre si den te do se na do Fe de ral

Se nhor Pre si den te,
Em aten ção a sua so li ci ta ção re fe ren te ao pro je to

de re so lu ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na-
do Fe de ral, in for mo que con cor do com as mu dan ças
pro pos tas e su gi ro que os cin co mi nu tos do apar te se -
jam ex pres sa men te des con ta dos do tem po do ora dor.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Jef fer son Pé res,
Lí der do PDT.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Anto nio Car los Va la da res
Lí der do pos si ble
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

GLPSB Of. Nº 110/2003

Bra sí lia, 3 de Ju lho de 2003

Exmo. Sr.
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Se na do Fe de ral
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Cum pri men to-o cor di al men te, di ri jo-me à Vos sa

Exce lên cia para opi nar so bre a mi nu ta de Pro je to de
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Re so lu ção que bus ca al te rar o Re gi men to Inter no de
Se na do Fe de ral, a fim de me lhor dis ci pli nar o uso da
pa la vra pe los se nho res se na do res, a qual foi en ca mi-
nha da a esta li de ran ça para ma ni fes ta ção.

Pri me i ra men te es cla re ço à Vos sa Exce lên cia
que sou re la tor do Pro je to de Re so lu ção nº 16, de
2003 (PRS nº 16/03), de au to ria do se na dor Ante ro
Paes de Bar ros, em trâ mi te na Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, ao qual já de vol vi o res pec-
ti vo pro ces sa do com re la tó rio a ser apre ci a do por
aque le Ple ná rio.

Assim, com pa ran do o alu di do PRS nº 16/02
com a Pro pos ta en ca mi nha da, vis lum bro que o PRS
nº 16/03 dis ci pli na me lhor a ma té ria, mu i to em bo ra
seja sem pre bem-vin da toda e qual quer pro po si ção
que ob je ti ve pos si bi li tar o au men to da par ti ci pa ção
dos Se na do res na ati vi da de par la men tar, como é o
caso do Pro je to em exa me.

Con tu do, o mul ti ci ta do PRS nº 16/02 re duz de
vin te para dez mi nu tos, do tem po de que dis põe o se -
na dor para fa zer uso da pa la vra, nos ses sen ta mi nu-
tos que an te ce dem a Ordem do Dia (art. 14, I). Tam-
bém re duz, de cin qüen ta para trin ta mi nu tos, o tem po
para qua is quer con si de ra ções, após a Ordem do Dia
(art. 14, IX). Fi nal men te, pro põe, como re gra ge ral, o
uso da pa la vra pelo Se na dor ape nas uma vez por se -
ma na. A ex ce ção de pen de rá da au sên cia de ins cri-
ção de ou tro Se na dor para ocu par a tri bu na (art. 17, §
1º). O Se na dor in te res sa do em ocu par a tri bu na de ve-
rá se ins cre ver para cada ses são, com an te ce dên cia
não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri as, de li be ra ti vas
ou não, em lu gar de duas, como de ter mi na atu al men-
te o Re gi men to (art. 17, § 2º).

Res sal vo que o re la tó rio en ca mi nha do à CCJ
so bre o mé ri to do PRS nº 16/03 não aca ta a res tri ção
do uso da pa la vra uma vez por se ma na, na nova re da-
ção do § 1º do art. 17, pois en ten do que tal me di da
con fi gu ra uma li mi ta ção, mais do que um es tí mu lo, à
par ti ci pa ção dos Se na do res nas di ver sas fa ses das
ses sões.

To da via, no que tan ge a re du ção de duas para
uma vez por se ma na as oca siões em que o Se na dor
po de rá se ins cre ver para ocu par a tri bu na, ex ce to se
não hou ver ora dor ins cri to, bem como, acer ca do pra -
zo para a ins cri ção, que está sen do am pli a do de duas
para cin co ses sões or di ná ri as, de li be ra ti vas ou não,
em meu en ten der, fa ci li tam o pro ces so de ins cri ção
dos se na do res in te res sa dos em dis cur sar.

Aliás, a re du ção do tem po dos pro nun ci a men-
tos, an tes da Ordem do Dia, de vin te para dez mi nu-
tos, e de po is da Ordem do Dia, de cin qüen ta para trin -
ta mi nu tos, con tri bu i rá para au men tar o nú me ro de

Se na do res que fará uso da pa la vra, o que cer ta men te
im pri mi rá ma i or di na mis mo às ses sões.

Por tan to, en ten do que o PRS nº 16/03 aten de
me lhor as ne ces si da des que se fa zem pre sen te.

À opor tu ni da de, re i te ro meus pro tes tos de alta
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção.

Cor di al men te, – Se na dor Antô nio Car los Va la-
da res, Lí der do PSB.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2000

Alte ra os in ci sos e IX do art. 14 e
os §§ 1º e 2º do art. 17 do Re gi men to
Inter no, com o ob je ti vo de dar nova dis -
ci pli na ao uso da pa la vra pelo Se na dor
nas Ses sões Ordi ná ri as do Se na do Fe-
de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Os in ci sos I e IX do art. 14 e os §§ 1º e 2º

do art. 17 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
pas sam a vi ger com a se guin te re da ção:

Art. 14....................................................
I – nos ses sen ta mi nu tos que an te ce-

dem a Ordem do Dia, por dez mi nu tos; (NR)
..............................................................
IX – após a Ordem do Dia, pelo pra zo

de trin ta mi nu tos, para as con si de ra ções
que en ten der (art. 176); (NR)

..............................................................
Art. 17....................................................
§ 1º O Se na dor só po de rá usar da pa-

la vra mais de uma vez por se ma na, se não
hou ver ou tro ora dor ins cri to que pre ten da
ocu par a tri bu na. (NR)

§ 2º A ins cri ção será para cada ses-
são, po den do ser ace i ta com an te ce dên cia
não su pe ri or a cin co ses sões or di ná ri as.
(NR)

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

O nos so ob je ti vo é per mi tir que ma i or nú me ro
de Se na do res pos sa ocu par a tri bu na para pro fe rir
dis cur sos, pois a re gra re gi men tal vi gen te li mi ta bas -
tan te a opor tu ni da de de mu i tos Se na do res exer ce-
rem, na ple ni tu de, a ati vi da de par la men tar.
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Des se modo, su ge ri mos que o Se na dor se ins -
cre va para ocu par a tri bu na ape nas uma vez por se -
ma na, em vez de duas, como pre vê o Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, ex ce to se não hou ver ora -
dor ins cri to de acor do com essa re gra.

Tam bém es ta mos pro pon do a am pli a ção do pra -
zo para que o Se na dor pos sa ha bi li tar-se para as so-
mar a tri bu na em ses são a re a li zar-se nos dias se-
guin tes, po den do fa zer sua ins cri ção com essa fi na li-
da de com a an te ce dên cia de até cin co ses sões or dí i-
ná ri as, seja de li be ra ti va ou não, em vez das atu a is
duas ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as ou não de li be-
ra ti vas.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos con tar com a
com pre en são dos nos sos Pa res para a apro va ção
des se pro je to de re so lu ção que, a nos so ver, vai ao
en con tro do prin cí pio da igual da de da re pre sen ta ção
da Fe de ra ção nes ta Casa.

Sala das Ses sões, 21 de fe ve re i ro de 2000. –
Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO
DO SENADO FEDERAL

....................................................................................
Art. 14. O Se na dor po de rá fa zer uso da pa la vra:
I — nos ses sen ta mi nu tos que an te ce dem a

Ordem do Dia, por vin te mi nu tos;
....................................................................................

IX — após a Ordem do Dia, pelo pra zo de cin -
qüen ta mi nu tos, para as con si de ra ções que en ten der
(art. 176);
....................................................................................

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Efra im Mo ra is
Lí der da Li de ran ça Par la men tar da Mi no ria
(PFL/PSDB)
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor José Agri pi no
Lí der do PFL
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Arthur Vir gí lio
Lí der do PSDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr. Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
Lí der do Go ver no
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Tião Vi a na
Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no (PT/PSB/PTB/PL)
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.
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Ofí cio nº 89/2003 – GLDBAG.

Bra sí lia, 10 de ju lho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor José Sar ney
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal
Nes ta

Se nhor Pre si den te,
Ve nho por meio des te ex ter nar nos sa po si ção a

res pe i to da mi nu ta de Pro je to de Re so lu ção que al te-
ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral no que diz
res pe i to ao uso da pa la vra.

No in tu i to de co la bo rar para o apri mo ra men to
das mo di fi ca ções pro pos tas na re fe ri da ma té ria, su -
ge ri mos uma al te ra ção no ca put do Arti go 158, o qual 
pas sa ria a ter a se guin te re da ção:

“Art. 158. O tem po que se se guir à le i-
tu ra do ex pe di en te será des ti na do aos ora-
do res da Hora do Expe di en te, po den do
cada um dos ins cri tos usar da pa la vra pelo
pra zo má xi mo de dez mi nu tos.”

Com re la ção ao § 2º do mes mo Arti go 158, dis -
cor da mos da re da ção pro pos ta por en ten der que res -
trin ge ex ces si va men te o uso da pa la vra, nas con di-
ções que es pe cí fi ca. So mos, por tan to, con trá ri os a
essa al te ra ção, e fa vo rá ve is a que se man te nha a atu al
re da ção.

Apro ve i tan do o en se jo, su ge ri mos, ain da, que o
iní cio da Ses são seja an te ci pa do re gi men tal men te
para as 14:00 ho ras, de modo a per mi tir que um nú -
me ro ma i or de ora do res pos sa se ma ni fes tar an tes da 
Ordem do Dia.

Assim sen do, con si de ra mos opor tu nas e jus tas
as mo di fi ca ções ofe re ci das à apre ci a ção des ta Li de-
ran ça, res sal van do-se as su ges tões aqui apre sen ta-
das.

Cer to de con tar com a com pre en são de Vos sa
Exce lên cia, apro ve i to a opor tu ni da de para en vi ar-lhe
mi nhas sin ce ras e cor di a is sa u da ções.

Aten ci o sa men te, – Ro ber to Sa tur ni no,
Vice-Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Fer nan do Be zer ra
Lí der do PTB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,

Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-
ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-

ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Mag no Mal ta
Lí der do PL
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,

Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-
ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Re nan Ca lhe i ros
Lí der do PMDB
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,
Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-

ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.

Bra sí lia, 24 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti
Lí der do PPS
Se na do Fe de ral

Pre za do Lí der,

Enca mi nho a V. Exª mi nu ta de pro je to de re so lu-
ção que al te ra o Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral, no que diz res pe i to ao uso da pa la vra, so li ci tan-
do-lhe que opi ne so bre o as sun to.

Cor di al men te, – Se na dor José Sar ney, Pre si-
den te.
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Ata da 13ª Ses são Não De li be ra ti va,
em 17 de ju lho de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Extra or di 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, Hé lio Cos ta e Mão San ta

(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 nos sos tra -
ba lhos.

A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu os se guin tes ofí ci os do Pri me i ro-Se cre tá rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos:

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 490/2003, de 15 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 2, de
2003, que dis põe so bre a con ces são da apo sen ta do-
ria es pe ci al ao co o pe ra do de co o pe ra ti va de tra ba lho
ou de pro du ção e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te
da Me di da Pro vi só ria nº 83, de 2002, san ci o na do e
trans for ma do na Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003.

Nº 491/2003, de 15 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 8, de
2003, que au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir, em fa vor
do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, cré di to ex tra or-
di ná rio no va lor de cen to e vin te e oito mi lhões de re a-
is, para os fins que es pe ci fi ca, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 105, de 2003, san ci o na do e trans for ma-
do na Lei nº 10.675, de 19 de maio de 2003.

Nº 492/2003, de 15 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 17, de
2003, que dis põe so bre a re pac tu a ção e o alon ga-
men to de dí vi das ori un das de ope ra ções de cré di to
ru ral, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di-
da Pro vi só ria nº 114, de 2003, san ci o na do e trans for-
ma do na Lei nº 10.696, de 2 de ju lho de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os ofí ci os li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pro je tos re ce bi dos da Câ ma ra
dos De pu ta dos que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 388, DE 2003

(Nº 1.688/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para a Vi a bi li za ção da Cons tru ção e Ope -
ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as
so bre o Rio Uru guai, ce le bra do em Flo -
ri a nó po lis,  15 de de zem bro de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da
Cons tru ção e Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do-
viá ri as so bre o Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó-
po lis,  15 de de zem bro de 2000.

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

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA ARGENTINA PARA A
VIABILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO

DE NOVAS TRAVESSIAS RODOVIÁRIAS 
SOBRE O RIO URUGUAI

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Ten do em con ta o Tra ta do de Inte gra ção, Co o-

pe ra ção e De sen vol vi men to, fir ma do en tre os dois pa -
í ses em 29 de no vem bro de 1988;

Con si de ran do o dis pos to no Pro to co lo nº 23
(Re gi o nal Fron te i ri ço), de 29 de no vem bro de 1988,
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re la ti va men te à am pli a ção da in te gra ção fí si ca en tre
am bos os pa í ses;

Re cor dan do a von ta de ex pres sa no Co mu ni ca-
do Con jun to fir ma do pe los Pre si den tes dos dois pa í-
ses em 11 de no vem bro de 1997, es pe ci al men te no
seu pa rá gra fo 12, re la ti vo às li ga ções ro do viá ri as Ita -
qui – Alve ar, Por to Mauá – Alba Pos se e Por to Xa vi er
– San Ja vi er; e 

Ten do pre sen te os en ten di men tos en tre o Mi nis-
tro dos Trans por tes do Bra sil e o Mi nis tro da
Infra-Estru tu ra da Argen ti na, por oca sião da Re u nião
Tri par ti te de Mi nis tros re a li za da em Mon te vi déu, Uru -
guai, no dia 23 de mar ço de 2000,

Acor dam:

Artigo I

As Par tes se com pro me tem a ini ci ar, por in ter-
mé dio das sua res pec ti vas au to ri da des com pe ten tes
e com a bre vi da de re que ri da, o exa me das ques tões
re fe ren tes à cons tru ção e ex plo ra ção, pre fe ren ci al-
men te em re gi me de con ces são de obra pú bli ca, das
três no vas pon tes ro do viá ri as so bre o rio Uru guai in -
clu in do-se as suas obras com ple men ta res e seus
aces sos, fren te aos mu ni cí pio fron te i ri ços de Ita qui –
Alve ar, Por to Mauá – Alba Pos se e Por to Xa vi er – San 
Ja vi er.

Artigo II

Para os fins men ci o na dos no Arti go I do pre sen-
te Acor do, as Par tes cri am uma Co mis são Bi na ci o nal
para as No vas Pon tes so bre o rio Uru guai do ra van te
de sig na da Co mis são Bi na ci o nal, in te gra da:

a) pela Par te bra si le i ra: pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes, Mi nis té rio da Re la ções
Exte ri o res e ou tros or ga nis mos na ci o na is;

b) pela Par te Argen ti na: pela Se cre ta-
ria de Obras Pú bli cas, Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, Co mér cio Inter na ci o nal e
Cul to e ou tro or ga nis mos na ci o na is; em
igual nú me ro de re pre sen tan tes de cada
país, con for me de sig na ção que cada Par te
co mu ni ca rá à ou tra no pra zo de ses sen ta
(60) dias cor ri dos, a con tar da data de en tra-
da em vi gor des te ato.

Artigo III

A Co mis são Bi na ci o nal de ve rá con si de rar nos
seus tra ba lhos a de ci sões e acor dos re sul tan tes do
Pro to co lo nº 14 (Trans por te Ter res tre), de 10 de de -
zem bro de 1986, in clu si ve os re la ti vos a me di das de
con tro le har mo ni za do de fron te i ra.

Artigo IV

1. Será da com pe tên cia da Co mis são Bi na ci o nal:

a) re u nir os an te ce den tes ne ces sá ri os
a fim de ela bo rar os Ter mos de Re fe rên cia
para a  con tra ta ção, jun to à ini ci a ti va pri va da,
de um es tu do com pa ra ti vo de vi a bi li da de das 
três re fe ri das no vas tra ves sia ro do viá ri as,
que te nha em con ta os as pec tos fí si cos, am -
bi en ta is eco nô mi cos, fi nan ce i ros e le ga is do
em pre en di men to, bem com ou tros jul ga dos
ne ces sá ri os pela Co mis são, de ven do for ne-
cer e seus re sul ta dos uma or dem de pri o ri-
da de téc ni ca para a exe cu ção do pro je tos;

b) ana li sar os men ci o na dos es tu dos e
de ter mi nar, com base nos mes mos, os pró xi-
mos pas sos com vis tas à con cre ti za ção dos
pro je tos que as par tes de ci dam exe cu tar;

c) pre pa rar a do cu men ta ção ne ces sá ria
para le var a cabo a li ci ta ção pú bli ca e a pos te-
ri or ad ju di ca ção para a cons tru ção e ex plo ra-
ção das no vas pon tes, a re a li za ção das suas
obras com ple men ta res e aces sos de ven do ser 
sub me ti da à pré via apro va ção das Par tes, bem 
como le var em con ta a de ci são de que se jam
re a li za das pre fe ren ci al men te sob o re gi me de
con ces são de obra pú bli ca, sem aval dos go-
ver nos sem ga ran tia de trân si to mí ni mo;

d) no caso de uma de ci são em fa vor
da re a li za ção de obras me di an te re gi me de
con ces são de obras pú bli cas, es ta be le cer
as con di ções a se rem cum pri das pe los con -
ces si o ná ri os para a re a li za ção das obras a
ex plo ra ção das res pec ti vas con ces sões;

e) de sig nar an te ri or men te à li ci ta ção um 
re pre sen tan te de cada Par te para in te grar um
ór gão de con tro le, o qual terá como fun ção
su per vi si o nar o cum pri men to do con tra to de
con ces são ao lon go de seu pra zo de vi gên cia.

2. A Co mis são Bi na ci o nal terá ple nos po de res
para so li ci tar a as sis tên cia téc ni ca e toda in for ma-
ção que con si de rar ne ces sá ria.

Artigo V

1. Os cus tos re fe ren tes às de sa pro pri a ções ne-
ces sá ri as à im plan ta ção da obras, bem como às li ga-
ções fer ro viá ri as e ro do viá ri as até o pon to de aces so às
obra con tra ta das, em cada ter ri tó rio na ci o nal, se rão da
res pon sa bi li da de ex clu si va da Par te res pec ti va, se gun-
do as con di ções que vi e rem a ser acor da das in ter na-
men te com os seus go ver nos lo ca is ou re gi o na is.
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2. Os cus tos do es tu do com pa ra ti vo de vi a bi li da de
a que se re fe re o Arti go IV, item 1, le tra a, se rão co ber-
tos pe las Par tes, na pro por ção de 50% para cada uma.

3. Cada Par te será res pon sá vel pe los gas tos
de cor ren tes da sua re pre sen ta ção na Co mis são
Bi na ci o nal.

4. Os cus tos dos es tu dos, pro je tos e obras re la ti-
vos à cons tru ção de cada pon te ob je to da con ces são,
suas obras com ple men ta res e aces sos, es ta rão a car go
do con sór cio ven ce dor da cor res pon den te li ci ta ção.

Artigo VI

1. As Par tes se no ti fi ca rão so bre o cum pri men to
das res pec ti vas for ma li da des le ga is in ter nas ne ces-
sá ri as para a vi gên cia do pre sen te Acor do, o qual en -
tra rá em vi gor a par tir da se gun da no ti fi ca ção.

2. Qu al quer uma das Par tes po de rá, a qual quer
tem po, de nun ci ar o pre sen te Acor do, por via di plo má-
ti ca e com uma an te ce dên cia de um ano.

Fe i to na ci da de de Flo ri a nó po lis, aos 15 dias do
mês de de zem bro de 2000, em dois exem pla res igual -
men te au tên ti cos, nos idi o mas por tu guês e es pa nhol.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
– Eli zeu Pa di lha, Mi nis tro dos Trans por tes

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na – Adal ber-
to Ro drí guez Gi a va ri ni, Mi nis tro das Re la ções Exte ri-
o res, Co mér cio Inter na ci o nal e Cul to da Argen ti na

MENSAGEM Nº 256, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da

Cons ti tu i ção Fe de ral sub me to à ele va da con si de 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 das
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons tru-
ção e Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as so -
bre o Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em 15
de de zem bro de 2000.

Bra sí lia, 23 de mar ço de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 46/MRE.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem que en ca-
mi nha ao Con gres so Na ci o nal o Acor do en tre o Go-
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons -

tru ção e Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as
so bre o Rio Uru guai, as si na do em Flo ri a nó po lis (SC),
em 15 de de zem bro de 2000, pelo Mi nis tro dos Trans-
por tes do Bra sil, Eli seu Pa di lha, e pelo Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, Co mér cio Inter na ci o nal e Cul to
da Argen ti na, Adal ber to Ro dri gues Gi a va ri ni.

2. O pre sen te Acor do visa a dar iní cio ao exa me
das ques tões re fe ren tes à cons tru ção e ex plo ra ção, pre -
fe ren ci al men te em re gi me de con ces são de obra pú bli ca,
das três no vas pon tes ro do viá ri as so bre o Rio Uru guai,
fren te aos mu ni cí pi os fron te i ri ços de Ita qui-Alve ar, Por to
Mauá- Alba Pos se e Por to Xa vi er-San Ja vi er.

3. Para tan to, as Par tes se com pro me tem a
cons tru ir uma Co mis são Bi na ci o nal, in te gra da, em
igual nú me ro de re pre sen tan tes de cada país, por re -
pre sen tan tes dos Mi nis té ri os dos Trans por tes, Mi nis-
té rio das Re la ções Exte ri o res e ou tros or ga nis mos
na ci o na is do Bra sil, e por re pre sen tan tes da Se cre ta-
ria de Obras Pú bli cas, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, Co mér cio Inter na ci o nal e Cul to e ou tros or ga-
nis mos na ci o na is da Argen ti na. Ca be rá à Co mis são
ela bo rar os Ter mos de Re fe rên cia para a con tra ta ção,
jun to à ini ci a ti va pri va da, de um es tu do com pa ra ti vo
de vi a bi li da de das al ter na ti vas de no vas tra ves si as ro -
do viá ri as fron te i ri ças so bre o rio Uru guai. As co mu ni-
da des de fron te i ra aci ma ci ta das re i vin di cam a cons -
tru ção das no vas pon tes, e o re fe ri do es tu do de ve rá
for ne cer em seus re sul ta dos uma or dem de pri o ri da-
de téc ni ca para exe cu ção dos pro je tos.

4. Em eta pa pos te ri or, a Co mis são terá como
atri bu i ção pre pa rar a do cu men ta ção ne ces sá ria para
le var a cabo a li ci ta ção pú bli ca e a ad ju di ca ção para a
cons tru ção e ex plo ra ção das no vas pon tes. No caso
de uma de ci são em fa vor da re a li za ção de obras me -
di an te re gi me de con ces são de obras pú bli cas, a Co -
mis são es ta be le ce rá as con di ções a se rem cum pri-
das pe los con ces si o ná ri os para a re a li za ção das
obras e a ex plo ra ção das res pec ti vas con ces sões,
bem como de sig na rá um re pre sen tan te de cada Par te
para in te grar um ór gão de con tro le, o qual terá como
fun ção su per vi si o nar o cum pri men to do con tra to de
con ces são ao lon go de seu pra zo de vi gên cia.

5. Os cus tos do es tu do com pa ra ti vo de vi a bi li da-
de de ve rão ser co ber tos pe las Par tes, na pro por ção
de 50% para cada uma. Cada país será res pon sá vel
pe los gas tos de cor ren tes da sua re pre sen ta ção na
Co mis são Bi na ci o nal. Já os cus tos dos es tu dos, pro -
je tos e obras re la ti vos à cons tru ção de cada pon te ob -
je to da con ces são, suas obras com ple men ta res e
aces sos, es ta rão a car go do con sór cio ven ce dor da
cor res pon den te li ci ta ção.
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6. Uma vez im ple men ta do, o pre sen te Acor do
cons ti tu i rá va li o so ins tru men to para o en ca mi nha-
men to, de acor do com pa drões téc ni cos de fi ni dos,
dos ple i tos das co mu ni da des fron te i ri ças no sen ti do
de re for çar a in te gra ção fí si ca en tre os dois pa í ses, no 
âm bi to da in te gra ção re gi o nal.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res

RELATÓRIO Nº       , DE 2001

Da COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL, so bre a Men -
sa gem nº 256, de 2001, do Po der Exe cu ti-
vo, que Sub me te à con si de ra ção do Con -
gres so Na ci o nal o tex to do Acor do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para a Vi a bi li za ção da Cons tru ção e Ope -
ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as
so bre o Rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a-
nó po lis, em 15 de de zem bro de 2000.

Re la tor: Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so
Na ci o nal a Men sa gem em epí gra fe. Tam bém por
pre ce i to cons ti tu ci o nal, a Men sa gem Pre si den ci al,
ve i cu la do ra de um acor do in ter na ci o nal, foi des ti-
na da para ini ci ar sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Nes ta Casa, a Men sa gem foi en ca mi nha da em
7 de ju nho de 2001 à Co mis são Par la men tar Con jun-
ta do Mer co sul, para o pre sen te re la tó rio, e se gui rá
após para as co mis sões de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal; de Vi a ção e Trans por tes; e de Cons -
ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer -
co sul a Men sa gem foi dis tri bu í da pri me i ra men te ao
De pu ta do Edi son Andri no e, em se gui da, em 12 de
se tem bro de 2001, à re la to ra sig na tá ria.

É o re la tó rio.

II – Voto

O pre sen te acor do foi fir ma do para am pli ar a in -
te gra ção fí si ca en tre os ter ri tó ri os do Bra sil e da
Argen ti na. O acor do visa ex pli ci ta men te a dar iní cio
ao “exa me das ques tões re fe ren tes à cons tru ção e
ex plo ra ção, pre fe ren ci al men te em re gi me de con ces-
são de obra pú bli ca, das três no vas pon tes ro do viá ri-
as so bre o Rio Uru guai, in clu in do-se as suas obras

com ple men ta res e seus aces sos, fren te aos Mu ni cí pi-
os de Ita qui-Alve ar, Por to Mauá-Alba Pos se e Por to
Xa vi er-San Ja vi er”.

Com essa fi na li da de, o acor do pre vê a cri a ção
de uma Co mis são Bi na ci o nal en tre Bra sil e Argen ti na,
pa ri tá ria, in te gra da do lado bra si le i ro pelo Mi nis té rio
dos Trans por tes, Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
e ou tros or ga nis mos na ci o na is, e pela par te ar gen ti-
na, pela Se cre ta ria de Obras Pú bli cas, Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, Co mér cio Inter na ci o nal e Cul to
e ou tros or ga nis mos na ci o na is.

A Co mis são Bi na ci o nal a ser cri a da terá como
com pe tên ci as: a) ela bo rar os Ter mos de Re fe rên cia
para a con tra ta ção jun to à ini ci a ti va pri va da de es tu do
com pa ra ti vo de vi a bi li da de das três no vas pon tes; b)
ana li sar tais es tu dos e de ter mi nar os pró xi mos pas -
sos para a con cre ti za ção dos pro je tos; c) pre pa rar a
do cu men ta ção ne ces sá ria para pro mo ver a li ci ta ção
pú bli ca e a cons tru ção e ex plo ra ção das no vas pon -
tes; d) caso se de ci da pelo re gi me de con ces são de
obras pú bli cas, es ta be le cer as con di ções a se rem
cum pri das pe los con ces si o ná ri os para a re a li za ção
das obras e a ex plo ra ção das res pec ti vas con ces-
sões; e) de sig nar, an tes da li ci ta ção, um re pre sen tan-
te de cada Par te para in te grar um ór gão de con tro le
cuja fun ção será su per vi si o nar o cum pri men to do
con tra to de li ci ta ção.

O es tu do com pa ra ti vo de vi a bi li da de das es tru-
tu ras a se rem cons tru í das terá seu cus to co ber to
igua li ta ri a men te pe las par tes. Cada par te de ve rá ar -
car tam bém com os gas tos de cor ren tes de sua par ti-
ci pa ção na Co mis são Bi na ci o nal. Ten do em con ta os
re sul ta dos que vi e rem a ser de mons tra do por esse
es tu do, os dois Go ver nos de ci di rão quan to à eta pa
se guin te a ser cum pri da pela Co mis são, com vis tas à
con cre ti za ção do em pre en di men to.

Cu i da-se, como pode se de pre en der, de um
en ten di men to bi go ver na men tal com vis tas a aten -
der a ur gen te de man da por li ga ções ter res tres en -
tre os pa í ses do Mer co sul. Há que se ter cons ciên-
cia que essa é uma ques tão vi tal para a sa ú de do
blo co re gi o nal, O in cre men to do flu xo co mer ci al no
in te ri or da área é, mu i tas ve zes, di fi cul ta do pe las
más con di ções das es tra das, por con ges ti o na-
men tos nos pos tos de fron te i ra e mes mo pela au -
sên cia de li ga ções su fi ci en tes. O au men to das vias
ter res tres en tre os ter ri tó ri os da Argen ti na e do
Bra sil, os dois ma i o res par ce i ros eco nô mi cos do
blo co, de ten to res de um gran de vo lu me de tro cas
co mer ci a is, se cons ti tui, in du bi ta vel men te, numa
pri o ri da de para a in ten si fi ca ção dos flu xos de co -
mér cio ter res tre e do co mér cio re gi o nal.
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Com o pre sen te acor do, por tan to, Bra sil e
Argen ti na es tão cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is
ne ces sá ri as para a edi fi ca ção de no vas tra ves si as
ro do viá ri as en tre os dois pa í ses. O tex to do Acor do
de fi ne nor mas ge ra is que de vem pa u tar a re a li za-
ção da obra, des de a ne ces si da de do es tu do pré vio,
a cri a ção da Co mis são Bi na ci o nal e de um fu tu ro ór -
gão de con tro le. Essas re gras vi sam a ga ran tir a
trans pa rên cia do pro ces so de cons tru ção das no-
vas pon tes, di vi din do as res pon sa bi li da des e cus tos
en tre os dois pa í ses.

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta
o im pac to eco nô mi co ex tre ma men te po si ti vo que
ca u sa rá a todo o País, me lho ran do as con di ções de
li ga ção com o ter ri tó rio ar gen ti no, en ten de mos ser
alta re le vân cia e pri o ri da de para o Con gres so Na ci-
o nal a tra mi ta ção des sa Men sa gem. Pelo que en vi-
da mos, des de já, aos pró xi mos ór gãos téc ni cos que 
a exa mi na rão os vo tos para que essa ur gên cia seja
va lo ri za da.

Sen do o que se pode adu zir no âm bi to des te
Re la tó rio, acre di ta mos que os ilus tres mem bros des -
sa Co mis são já pos su em os ele men tos su fi ci en tes
para to ma rem co nhe ci men to da pre sen te Men sa gem
Pre si den ci al que sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o tex to do Acor do en tre Bra sil e
Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons tru ção e Ope -
ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as so bre o rio
Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em 15 de de-
zem bro de 2000

Sala da Co mis são, Emi lia Fer nan des, re la to ra.

MENSAGEM Nº 256, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel da Se na do ra Emi lia Fer nan des ofe re ci do à
Men sa gem nº 256/01, que “Sub me te à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca Argen ti na para a Vi a bi li za ção da Cons -
tru ção e Ope ra ção de No vas Tra ves si as Ro do viá ri as
so bre o rio Uru guai, ce le bra do em Flo ri a nó po lis, em
15 de de zem bro de 2000.”

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; Emi lia Fer-

nan des, Se cre tá ria-Ge ral Adjun ta; Se na do res Pe dro
Piva e Arlin do Por to; De pu ta dos Ma ri sa Ser ra no; Pa u-
lo Gou vêa; Con fú cio Mou ra; Vi cen te Ca ro pre so; Edi -
nho Bez e Cel so Rus so man no.

Sala da Co mis são, 17 de ou tu bro de 2001. – Ro-
ber to Re quião, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -

dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 389, DE 2003

(Nº 2.307/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa-
ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 de 
maio de 2001.

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

Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca Argen ti na para o Pro vi men to de Ca -
pa ci da de Espa ci al, ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 
de maio de 2001.

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

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO

DA REPÚBLICA ARGENTINA PARA O
PROVIMENTO DE CAPACIDADE ESPACIAL

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Con si de ran do os for tes la ços de ami za de en tre

os Go ver nos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e da
Re pú bli ca Argen ti na;

Re co nhe cen do o di re i to so be ra no de am bas as
Par tes de ad mi nis trar e re gu lar suas co mu ni ca ções
via sa té li te;

Cons ci en tes dos be ne fí ci os mú tu os de ri va dos do 
es ta be le ci men to de um acor do re la ti vo ao aces so ao
mer ca do de pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al em
cada país con for me as suas res pec ti vas leis e re gu la-
men tos na ci o na is e os com pro mis sos in ter na ci o na is;

Le van do em con ta as dis po si ções do Arti go 42
da Cons ti tu i ção da União Inter na ci o nal de Te le co mu-
ni ca ções (UIT), ado ta da na ci da de de Ge ne bra em 22 
de de zem bro de 1992, e suas mo di fi ca ções, com re la-
ção aos “Acor dos Espe ci a is”;

De acor do com as dis po si ções do Arti go S9 do
Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT;

Re co nhe cen do as opor tu ni da des que sur gem do 
Acor do Ge ral so bre o Co mér cio de Ser vi ços da Orga -
ni za ção Mun di al do Co mér cio, as ne ces si da des cres -
cen tes do se tor de co mu ni ca ções por sa té li te e o in te-
res se pú bli co no de sen vol vi men to des tes ser vi ços; e

A fim de es ta be le cer as con di ções para o pro vi-
men to co mer ci al de ca pa ci da de es pa ci al na Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil (do ra van te Bra sil) e na Re pú-
bli ca Argen ti na (do ra van te Argen ti na),na for ma de fi ni-
da nes te Acor do;

Acor dam o se guin te

Artigo 1º
De fi ni ções

No pre sen te Acor do, apli cam-se as se guin tes
de fi ni ções:

1. Admi nis tra ção: qual quer de par ta-
men to ou ór gão go ver na men tal res pon sá vel
pelo cum pri men to das obri ga ções as su mi-
das na Cons ti tu i ção, na Con ven ção e nos
Re gu la men tos Admi nis tra ti vos da União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – UIT.

2. Ca pa ci da de Espa ci al ou fa ci li da des
via sa té li te, do ra van te de no mi na das Ca pa ci-

da de Espa ci al: são os re cur sos de ór bi ta e
es pec tro ra di o e lé tri co ofe re ci dos, res pec ti-
va men te, no Bra sil, pela ex plo ra do ra de sa -
té li te às con ces si o ná ri as, per mis si o ná ri os
ou au to ri za das ou, na Argen ti na, pelo pro ve-
dor de fa ci li da des via sa té li te aos li cen ci a-
dos, per mis si o ná ri os ou au to ri za dos;

3. Esta ção Espa ci al: sig ni fi ca a es ta ção
lo ca li za da em um ob je to que está si tu a do,
que se pre ten de si tu ar ou que te nha es ta do
si tu a do além da ma i or par te da at mos fe ra ter -
res tre;

4. Esta ção Ter re na: sig ni fi ca a es ta ção
lo ca li za da so bre a su per fí cie da Ter ra ou
den tro da at mos fe ra ter res tre que se co mu-
ni ca com uma ou mais es ta ções es pa ci a is
ou, ain da, com uma ou mais es ta ções do
mes mo tipo, por meio de um ou mais sa té li-
tes re fle to res ou ou tros ob je tos no es pa ço;

5. Li cen ça: sig ni fi ca o di re i to ou a au to-
ri za ção para pro ver ca pa ci da de es pa ci al;

6. Pro ve dor de fa ci li da des via sa té li te
ou ex plo ra do ra de sa té li te: é o ti tu lar da Li-
cen ça de uma das Au to ri da des de Apli ca ção
para pro ver ca pa ci da de es pa ci al;

7. Rede de Sa té li te: sig ni fi ca um sis te-
ma de sa té li tes ou par te de um sis te ma de
sa té li tes que cons ta de um úni co sa té li te e
as es ta ções ter re nas as so ci a das;

8. Sa té li te: sig ni fi ca uma es ta ção es pa-
ci al que pro vê ca pa ci da de es pa ci al;

9. Sa té li te Argen ti no: é o sa té li te ge o-
es ta ci o ná rio com Li cen ça da Argen ti na, cujo 
pro ce di men to de co or de na ção e no ti fi ca ção
jun to à União

Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções é
re a li za do pela Argen ti na;

10. Sa té li te Bra si le i ro: é o sa té li te ge o-
es ta ci o ná rio com Li cen ça do Bra sil, cujo
pro ce di men to de co or de na ção e no ti fi ca ção
jun to à União Inter na ci o nal de Te le co mu ni-
ca ções é re a li za do pelo Bra sil:

11. Sis te ma de Sa té li tes: sig ni fi ca um
sis te ma es pa ci al que com pre en de um ou
vá ri os sa té li tes ar ti fi ci a is da Ter ra;

12. Ser vi ço Fixo por Sa té li te (SFS):
sig ni fi ca qual quer si nal de ra di o co mu ni ca-
ções que é trans mi ti do e/ou re ce bi do por es -
ta ções ter re nas, lo ca li za das em po si ções fi -
xas es pe cí fi cas ou em qual quer pon to fixo
em uma área es pe cí fi ca, uti li zan do um ou
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mais sa té li tes e in clui os en la ces de ali men-
ta ção para ou tros ser vi ços de ra di o co mu ni-
ca ção es pa ci al;

13. Di rect to Home (DTH): são si na is
de ra di o co mu ni ca ções co di fi ca dos uni di re-
ci o na is que são trans mi ti dos por sa té li tes
bra si le i ros ou ar gen ti nos para re cep ção di-
re ta por par te dos as si nan tes. No Bra sil, tra -
ta-se do Ser vi ço de Dis tri bu i ção de Si na is
de Te le vi são e de Áu dio por Assi na tu ra via
Sa té li te. Na Argen ti na, tra ta-se de um Ser vi-
ço Com ple men tar de Ra di o di fu são.

Artigo 2º
Fi na li da des

As fi na li da des do pre sen te Acor do são:

1. Fa ci li tar o pro vi men to de ca pa ci da de
es pa ci al no Bra sil e na Argen ti na por meio de
sa té li tes co mer ci a is bra si le i ros ou ar gen ti nos,
co or de na dos em con for mi da de com o Re gu-
la men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT; e

2. Esta be le cer as con di ções e os cri té-
ri os téc ni cos para o pro vi men to de ca pa ci-
da de es pa ci al no Ser vi ço Fixo por Sa té li te,
in clu si ve DTH, da for ma como es tão de fi ni-
dos nes te Acor do, por meio de sa té li tes bra -
si le i ros e ar gen ti nos.

Artigo 3º
Enti da des de Apli ca ção

As en ti da des en car re ga das de apli car este
Acor do, do ra van te de no mi na das as “Au to ri da des de
Apli ca ção”, se rão, pelo Bra sil, a Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções e, pela Argen ti na, a Se cre ta ria de
Co mu ni ca ções.

Artigo 4º
Con di ções de Uso

1. Em con for mi da de com este Acor do e es pe ci-
al men te com o item 2 do Arti go 1º:

1.1 Será per mi ti do aos sa té li tes ar gen ti-
nos pro ve rem ca pa ci da de es pa ci al até, des-
de e den tro do Bra sil, con for me as dis po si-
ções das leis e re gu la men tos bra si le i ros.

1.2 Será per mi ti do aos sa té li tes bra si le i-
ros pro ve rem fa ci li da des via sa té li te até, des-
de e den tro da Argen ti na, con for me as dis po-
si ções das leis e re gu la men tos ar gen ti nos.

2. Para os fins des te Acor do, as Par tes con cor-
dam que as en ti da des com Li cen ça do Bra sil ou da

Argen ti na que ope ram sa té li tes co mer ci a is po dem
ser es ta be le ci das com par ti ci pa ção pú bli ca ou pri va-
da em con for mi da de com as dis po si ções le ga is e re -
gu la do ras de cada país.

3. O di re i to de ex plo ra ção de sa té li te es tran ge i ro
re que ri do no Bra sil e a au to ri za ção para o pro vi men to
de fa ci li da des via sa té li te por meio de sa té li te não ar -
gen ti no re que ri da na Argen ti na se rão ou tor ga dos em
apli ca ção aos itens 1.1 e 1.2 des te Arti go.

4. Os pro ve do res de fa ci li da des via sa té li te ou as 
ex plo ra do ras de sa té li te de vem cum prir as leis e re gu-
la men tos apli cá ve is.

5. Cada Par te apli ca rá suas leis e re gu la men tos
de ma ne i ra trans pa ren te e não dis cri mi na tó ria ao em -
pre go de sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos e a to das
as en ti da des que so li ci tem uma Li cen ça para pro ver
ca pa ci da de es pa ci al por meio de sa té li tes bra si le i ros
ou ar gen ti nos.

6. As Li cen ças para o pro vi men to de ca pa ci da de
es pa ci al se rão emi ti das tão efi ci en te e ex pe di ta men te
quan to seja pos sí vel pe las Au to ri da des de Apli ca ção.

7. O não cum pri men to das leis e dos re gu la men-
tos apli cá ve is de uma das Par tes pode re sul tar na re -
vo ga ção da Li cen ça emi ti da pela Au to ri da de de Apli -
ca ção cor res pon den te.

8. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do será in ter-
pre ta da como res tri ção pro vi só ria ou per ma nen te so -
bre o nú me ro de:

8.1 Sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos no 
SFS e no DTH que pos sam trans mi tir para,
des de e/ou den tro do Bra sil ou da Argen ti na,
nas con di ções es ta be le ci das nes te Acor do.

8.2 Enti da des que te nham re ce bi do
uma Li cen ça no Bra sil para pro ver ca pa ci da-
de es pa ci al no SFS e no DTH por meio de
sa té li tes ar gen ti nos.

8.3 Enti da deS que te nham re ce bi do
uma Li cen ça na Argen ti na para pro ver fa ci li-
da des via sa té li te no SFS e no DTH por
meio de sa té li tes bra si le i ros.

8.4 Esta ções ter re nas para trans mi tir
ou re ce ber si na is no SFS e no DTH até, des -
de e/ou den tro do Bra sil e da Argen ti na, por
meio de sa té li tes bra si le i ros ou ar gen ti nos.

9. As Au to ri da des de Apli ca ção per mi ti rão que
os si na is do SFS e do DTH se jam ofe re ci dos di re ta-
men te às es ta ções ter re nas por meio de sa té li tes
bra si le i ros ou ar gen ti nos, sem re que rer a re trans mis-
são por meio de um sis te ma via sa té li te in ter me diá rio
ou por meio de uma es ta ção ter re na in ter me diá ria.

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  18 18493JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



10. Os si na is do SFS e do DTH po dem ser trans -
mi ti dos e/ou re ce bi dos en tre uma das Par tes e ter ce i-
ros pa í ses por meio de sa té li tes bra si le i ros e ar gen ti-
nos. A trans mis são e/ou re cep ção de tais si na is até ou 
des de ter ce i ros pa í ses es ta rão su je i tas às leis e re gu-
la men tos per ti nen tes de cada Par te, apli ca das de ma -
ne i ra não dis cri mi na tó ria e trans pa ren te.

Artigo 5º
Co or de na ção de Fre qüên ci as na UIT

1. O Re gu la men to de Ra di o co mu ni ca ções da
UIT é à base da co or de na ção de fre qüên ci as das re -
des de sa té li te.

2. Em qual quer caso, de po is que uma Par te te-
nha ini ci a do os pro ce di men tos de co or de na ção e
no ti fi ca ção re que ri dos con for me o Re gu la men to de
Ra di o co mu ni ca ções da UIT, as Par tes se en car re-
ga rão, de boa fé, da co or de na ção dos sa té li tes per-
ti nen tes de modo opor tu no, co o pe ra ti vo e mu tu a-
men te ace i tá vel.

3. As Par tes acor dam que os pro ce di men tos
de co or de na ção téc ni ca se rão con du zi dos a fim de 
efe tu ar o uso mais efi caz dos re cur sos de ór bi ta e
es pec tro ra di o e lé tri co e acor dam co la bo rar na co -
or de na ção téc ni ca de no vas re des de sa té li te para
sa tis fa zer as cres cen tes ne ces si da des de co mu ni-
ca ções na ci o na is e in ter na ci o na is do se tor de sa -
té li tes de cada país.

Artigo 6º
Fre qüên ci as

1. Este Acor do se apli ca ex clu si va men te às se -
guin tes fa i xas de fre qüên ci as:

Fre qüên ci as do en la ce de su bi da Fre qüên ci as do en la ce de des ci da

5.850 – 6.425 MHz 3.625 – 4.200 MHz

13,75 – 14,00 GHz 10,95 – 11,20 GHz

11,45 – 11,70 GHz

27,00 – 30,00 GHz 17,70 – 20,70 GHz

2. O uso das fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no
pri me i ro pa rá gra fo des te ar ti go deve ser efe tu a do em
con for mi da de com as leis, os re gu la men tos e os pro -
ce di men tos do Bra sil e da Argen ti na, com o Re gu la-
men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT, com as con di-
ções es ti pu la das no pre sen te Acor do, e com as res-
pec ti vas ta be las na ci o na is de atri bu i ção de fa i xas de
fre qüên ci as. Deve ser ob ser va do que, em al gu mas fa i-
xas de fre qüên ci as, será ne ces sá ria uma pré via co or-
de na ção com os sis te mas que atu al men te ope ram
nes tas fa i xas.

3. As Au to ri da des de Apli ca ção po de rão mo di fi-
car as fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no item 1 des te
Arti go por mú tuo con sen ti men to.

Artigo 7º
Pro ce di men tos de Co or de na ção Téc ni ca

1. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do afe ta rá
os di re i tos e as obri ga ções de uma Par te com res pe i-
to às con sig na ções de fre qüên ci as e às po si ções or -
bi ta is as so ci a das que já lhe te nham sido con sig na-
das em con for mi da de com o Re gu la men to de Ra di o-
co mu ni ca ções da UIT, in clu in do os Apên di ces S30,
S3OA e S3OB.

2. Ne nhu ma dis po si ção des te Acor do afe ta rá os
di re i tos e as obri ga ções de uma Par te com res pe i to à
co or de na ção téc ni ca de fre qüên ci as e às po si ções or -
bi ta is as so ci a das dos sa té li tes da ou tra Par te ou de
ter ce i ros pa í ses não abran gi das por este Acor do, em
con for mi da de com o Re gu la men to de Ra di o co mu ni-
ca ções da UIT.

3. Os sa té li tes ar gen ti nos ou bra si le i ros que es -
te jam in clu í dos nos pro ce di men tos de co or de na ção e
no ti fi ca ção ou que se en con trem em ope ra ção, em
con for mi da de com as dis po si ções do Re gu la men to
de Ra di o co mu ni ca ções da UIT, con ser va rão tal con -
di ção, in de pen den te men te das dis po si ções do pre-
sen te Acor do.

4. Cada uma das Admi nis tra ções con cor da em
re a li zar o ma i or es for ço para au xi li ar a ou tra Admi nis-
tra ção na co or de na ção téc ni ca de no vas e even tu a is
mo di fi ca ções às atu a is con sig na ções de fre qüên ci as
a re des de sa té li te e po si ções or bi ta is as so ci a das.
Cada Admi nis tra ção co la bo ra rá com os pe di dos da
ou tra Admi nis tra ção, efe tu a dos por meio da UIT, para
a co or de na ção das re des de sa té li te e suas mo di fi ca-
ções, sem pre que es tes pe di dos se jam con sis ten tes
com as re gras e re gu la men tos da UIT e com as re gras
e re gu la men tos téc ni cos na ci o na is apli cá ve is e que
re sul tem em uma com pa ti bi li da de téc ni ca com as re -
des de sa té li te e sis te mas ter res tres que pos sam ser
afe ta dos.

5. Este Acor do não obri ga as Admi nis tra ções a
re que re rem que al gu ma ex plo ra do ra de sa té li te ou
pro ve dor de fa ci li da des via sa té li te, com li cen ça de
uma das Au to ri da des de Apli ca ção, al te re suas ope -
ra ções em cur so e suas ca rac te rís ti cas téc ni cas para
aco mo dar no vos sa té li tes ar gen ti nos ou bra si le i ros
para o pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al no SFS e
no DTH.

6. Caso ocor ra in ter fe rên cia pre ju di ci al a um
sa té li te ar gen ti no ou bra si le i ro, a Admi nis tra ção res -
pon sá vel pela ou tor ga da li cen ça do sa té li te ou es ta-
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ção ter re na in ter fe ren te será no ti fi ca da. Ambas as
Admi nis tra ções ana li sa rão a in for ma ção so bre o si -
nal in ter fe ren te, con sul tar-se-ão a res pe i to das pos -
sí ve is so lu ções e pro cu ra rão co lo car-se em con for-
mi da de com as ações apro pri a das para eli mi nar a in -
ter fe rên cia.

Artigo 8º
SFS e DTH

1. Bra sil ace i ta per mi tir que os sa té li tes ar gen ti-
nos pro ve jam ca pa ci da de

es pa ci al no SFS e no DTH até, des de e den tro
do Bra sil, su je i tos ao cum pri men to das con di ções es -
ta be le ci das no Arti go 4º des te Acor do. A fim de re ce-
ber uma Li cen ça no Bra sil para pro ver ca pa ci da de es -
pa ci al, nas fa i xas de fre qüên ci as in di ca das no Arti go
6º des te Acor do, por meio de sa té li tes ar gen ti nos, as
en ti da des de vem cum prir as leis e os re gu la men tos
bra si le i ros que se jam apli cá ve is.

2. Argen ti na ace i ta per mi tir que os sa té li tes bra -
si le i ros pro ve jam fa ci li da des via sa té li te no SFS e no
DTH até, des de e den tro da Argen ti na, su je i tos ao
cum pri men to das con di ções es ta be le ci das no Arti go
4º des te Acor do. A fim de re ce ber uma Li cen ça na
Argen ti na para pro ver fa ci li da des via sa té li te, nas fa i-
xas de fre qüên ci as in di ca das no Arti go 6º des te Acor -
do, por meio de sa té li tes bra si le i ros, as en ti da des de-
vem cum prir as leis e re gu la men tos ar gen ti nos que
se jam apli cá ve is.

Artigo 9º
Co o pe ra ção

As Par tes co o pe ra rão para as se gu rar que se-
jam res pe i ta das as res pec ti vas leis e re gu la men tos
da ou tra Par te, re la ci o na dos com as dis po si ções des -
te Acor do.

Artigo 10
Pro pri e da de Estran ge i ra

As dis po si ções apli cá ve is so bre pro pri e da de es -
tran ge i ra são aque las de fi ni das pe las leis e re gu la-
men tos de cada uma das Par tes.

Artigo 11
Exce ção de Se gu ran ça

O pre sen te Acor do não im pe di rá a apli ca ção,
por qual quer das Par tes, de me di das que con si de rem
ne ces sá ri as para a pro te ção de seus in te res ses de
se gu ran ça ou o cum pri men to de suas obri ga ções em
vir tu de da Car ta das Na ções Uni das com res pe i to à

ma nu ten ção ou à res ta u ra ção da paz ou à se gu ran ça
in ter na ci o nal.

Artigo 12
Mo di fi ca ção do Acor do

Este Acor do pode ser mo di fi ca do por mú tuo
con sen ti men to es cri to das Par tes. As mo di fi ca ções
en tra rão em vi gor se gun do o dis pos to no Arti go 13.

Artigo 13
Entra da em Vi gor e Du ra ção

O pre sen te Acor do en tra rá em vi gor no mo men-
to da re cep ção da úl ti ma no ti fi ca ção me di an te as qua is
as Par tes co mu ni quem o cum pri men to dos re qui si tos
pre vis tos em suas le gis la ções in ter nas e terá du ra ção
in de ter mi na da.

Artigo 14
Encer ra men to do Acor do

Este Acor do pode ser en cer ra do por mú tuo
con sen ti men to das Par tes ou por ma ni fes ta ção de
uma das Par tes efe tu a da por no ti fi ca ção es cri ta à
ou tra Par te. Essa no ti fi ca ção de en cer ra men to sur -
ti rá efe i to 6 (seis) me ses após o re ce bi men to da no -
ti fi ca ção.

Fe i to no Rio de Ja ne i ro, 8 de maio de 2001, em
dois exem pla res ori gi na is, nas lín guas por tu gue sa e
es pa nho la, sen do am bos igual men te au tên ti cos.

MENSAGEM Nº 1.105, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si de 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 das
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Argen ti na para o Pro vi men to de Ca pa ci da-
de Espa ci al. ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, 8 de maio
de 2001.

Bra sí lia, 22 de ou tu bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM Nº 302/MRE

Bra sí lia, 15 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca,

A Empre sa Bra si le i ra de Te le co mu ni ca ções
S.A., EMBRATEL, aten ta às con se qüên ci as da glo ba-
li za ção e do rá pi do avan ço tec no ló gi co no ramo das
te le co mu ni ca ções, de ci diu, em me a dos de 1999, cri ar
uma sub si diá ria vol ta da ex clu si va men te ao se tor de
sa té li tes, a “New Sat Co”. A em pre sa pla ne ja in ves tir
na nova sub si diá ria oi to cen tos mi lhões de dó la res até
2005 e es pe ra re ce i tas anu a is cres cen tes, que de vem
che gar a se is cen tos mi lhões de re a is na que le mes mo
ano.

Para que isso seja al can ça do, uru dos pi la res da 
es tra té gia de cres ci men to da “New Sat Co” é se tor nar
pres ta do ra de ser vi ços de sa té li te de âm bi to re gi o nal
nas Amé ri cas.

2. A nova em pre sa pla ne ja cri ar um novo ser vi ço
de alto va lor adi ci o na do, o “Ser vi ço Inter net Via Sa té-
li te em Fa i xa Lar ga”, cu jos usuá ri os, onde quer que
es ti ve rem – ini ci al men te den tro da Amé ri ca do Sul – ,
po de rão co nec tar-se à rede uni ver sal de com pu ta do-
res com aces sos con fiá ve is, de alta qua li da de e em
ve lo ci da de mu i to su pe ri or à pro por ci o na da pe los me i-
os tra di ci o na is de te le co mu ni ca ções. As pos si bi li da-
des de êxi to na ofer ta des se ser vi ço em to dos os pa í-
ses do con ti nen te sul-ame ri ca no vin cu lam-se ao grau
de in te gra ção re gi o nal na pres ta ção de ser vi ços por
sa té li te nas Amé ri cas.

3. O mer ca do ar gen ti no afi gu ra-se de fun da-
men tal im por tân cia para o avan ço des sa in te gra ção
re gi o nal. Nes se sen ti do, com o ob je ti vo de ob ter li cen-
ça para ofer ta de ca pa ci da de es pa ci al dos sa té li tes
“Bra sil sat” no mer ca do ar gen ti no, a Embra tel en ca mi-
nhou, em no vem bro de 1999, so li ci ta ção for mal à Se -
cre ta ria de Co mu ni ca ções ar gen ti na. Em res pos ta, a
Co mi sión Na ci o nal de Te le co mu ni ca ci o nes (CNC),
ór gão re gu la dor das te le co mu ni ca ções na Argen ti na,
es cla re ceu que, de acor do com o ar ti go 22 do De cre to
nº 793/99 – Re gu la men to Ge ne ral de Ges tión y Ser vi-
dos Sa te li ta les – a ce le bra ção de acor do de re ci pro ci-
da de en tre Argen ti na e Bra sil cons ti tu i ria re qui si to in -
dis pen sá vel à au to ri za ção de re des sa te li ta is não ar -
gen ti nas. Cabe res sal tar, por opor tu no, que, no mes -
mo ano de 1999, a Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni-
ca ções (ANATEL) au to ri zou em pre sa ar gen ti na de te -
le co mu ni ca ções a co mer ci a li zar a ca pa ci da de es pa-
ci al de seus sa té li tes no Bra sil, uma vez que a agên -
cia re gu la do ra bra si le i ra não con di ci o na a con ces são
des sa li cen ça à exis tên cia de re ci pro ci da de.

4. Para vi a bi li zar, por tan to, que sa té li tes bra si le i-
ros te nham aces so ao mer ca do ar gen ti no de pro vi-
men to de ca pa ci da de es pa ci al – da mes ma for ma que 
sa té li tes ar gen ti nos já pos su em aces so ao mer ca do
bra si le i ro -, a ANATEL, do Bra sil, e a Se cre ta ria de
Co mu ni ca ções, da Argen ti na, ela bo ra ram acor do
para pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al en tre os dois 
pa í ses, que foi con clu í do e as si na do pe los Go ver nos
dos dois pa í ses na ci da de do Rio de Ja ne i ro em Oito
de maio de 2001.

5. A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res já exa mi nou o tex to do acor do, e opi -
na pela sua ju ri di ci da de e cons ti tu ci o na li da de. Ade-
ma is, a Agên cia Na ci o nal de Tele co mu ni ca ções, res -
pon sá vel pelo acom pa nha men to se to ri al do tema, co -
nhe ce os ter mos do acor do e não se opõe ao seu teor.

6. Ele vo à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia
pro je to de men sa gem ao Con gres so Na ci o nal para a
apro va ção le gis la ti va ne ces sá ria à ra ti fi ca ção do
“Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para o
Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al”.

Res pe i to sa ni en te, – Celso Lafer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

RELATÓRIO Nº     , DE 2002

Da Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co-
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul, so bre o tex to do Acor do en tre o Go-
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para 
o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al,
ce le bra do no Rio de Ja ne i ro, em 8 de
maio de 2001.

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

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par -
la men tar Con jun ta do Mer co sul é cha ma da a opi nar
so bre o tex to do Acor do en tre o Go ver no da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
Argen ti na para o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci-
al, ce le bra do no Rio de ja ne i ro, 8 de maio de 2001.

Por se tra tar de ma té ria de in te res se do Mer co-
sul, o di plo ma in ter na ci o nal em pa u ta é sub me ti do ao
exa me pre li mi nar des ta re pre sen ta ção, à luz do dis-
pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re so lu ção nº 
1, de 1996-CN. O ob je ti vo dos dis po si ti vos su pra men-
ci o na dos é o de for ne cer sub sí di os ao es tu do da ma -
té ria pe las de ma is co mis sões in cum bi das de seu exa -
me e pa re cer, si tu an do-a no con tex to da in te gra ção
re gi o nal con subs tan ci a da no Mer co sul.
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Se gun do es cla re ce a ex po si ção de mo ti vos en -
ca mi nha da ao Pre si den te da Re pú bli ca pelo Exce-
len tís si mo Se nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res, Pro fes sor Cel so La fer, a Empre sa Bra si-
le i ra de Te le co mu ni ca ções S.A. (EMBRATEL) de ci-
diu cri ar uma sub si diá ria vol ta da ex clu si va men te ao
se tor de  sa té li tes, a “New Sat Co”. A em pre sa pla ne-
ja in ves tir na nova sub si diá ria oi to cen tos mi lhões de
dó la res até 2005 e es pe ra re ce i tas anu a is cres cen-
tes, que de vem che gar a se is cen tos mi lhões de re a-
is na que le mes mo ano. Para que isso seja al can ça-
do, é ne ces sá rio que a “New Sat Co” pos sa pres tar
ser vi ços de sa té li te em todo o con ti nen te sul-ame ri-
ca no.

Nes se sen ti do, a Embra tel en ca mi nhou so li ci-
ta ção for mal à Se cre ta ria de Co mu ni ca ções ar gen ti-
na com pe di do de li cen ça para ofer ta de ca pa ci da de
es pa ci al dos sa té li tes “Bra sil sat” no mer ca do ar gen-
ti no, fa tor de gran de im por tân cia para os fins des se
pro je to. Em res pos ta, a Co mi sión Na ci o nal de Te le-
co mu ni ca ci o nes (CNC), ór gão re gu la dor das te le co-
mu ni ca ções na Argen ti na, es cla re ceu que a ce le bra-
ção de acor do de re ci pro ci da de en tre Argen ti na e
Bra sil cons ti tu i ria re qui si to in dis pen sá vel à au to ri za-
ção de re des sa te li ta is não ar gen ti nas.

Para vi a bi li zar, por tan to, que sa té li tes bra si le i-
ros te nham aces so ao mer ca do ar gen ti no de pro vi-
men to de ca pa ci da de es pa ci al, a Ana tel, pelo lado
bra si le i ro, e a Se cre ta ria de Co mu ni ca ções da
Argen ti na ela bo ra ram acor do para pro vi men to de
ca pa ci da de es pa ci al en tre os dois pa í ses, as si na do
no Rio de Ja ne i ro em oito de maio de 2001.

Se gun do dis põe o ar ti go 2º do Acor do em tela, 
as suas fi na li da des são de fa ci li tar o pro vi men to de
ca pa ci da de es pa ci al no Bra sil e na Argen ti na por
meio de sa té li tes co mer ci a is bra si le i ros ou ar gen ti-
nos, co or de na dos em con for mi da de com o Re gu la-
men to de Ra di o co mu ni ca ções da UIT, e es ta be le cer
as con di ções e os cri té ri os téc ni cos para o pro vi-
men to de ca pa ci da de es pa ci al no Ser vi ço Fixo por
Sa té li te, in clu si ve DHT, da for ma como es tão de fi ni-
dos no pre sen te Acor do, por meio de sa té li tes bra si-
le i ros e ar gen ti nos.

O ar ti go 4º es pe ci fi ca as con di ções de uso.
Os in ci sos 5 e 6 de ter mi nam que cada par te apli ca-
rá suas leis e re gu la men tos de ma ne i ra trans pa ren-
te e não dis cri mi na tó ria ao em pre go de sa té li tes
bra si le i ros ou ar gen ti nos e a to das as en ti da des
que so li ci tem uma li cen ça para pro ver ca pa ci da de
es pa ci al por meio de sa té li tes bra si le i ros ou ar gen-
ti nos, e que as Li cen ças se rão emi ti das tão efi ci en-

te e ex pe di ta men te quan to seja pos sí vel pe las au to-
ri da des com pe ten tes.

É im por tan te res sal tar que o pre sen te Acor do
foi ob je to de am plas dis cus sões en tre as áre as téc-
ni cas dos pa í ses en vol vi dos, re pre sen ta das pela
Ana tel, pelo Bra sil, e pela Se cre ta ria de Co mu ni ca-
ções da Argen ti na, pelo país vi zi nho.

Em face de todo o ex pos to, e da im por tân cia
de que se re ves te o pre sen te ins tru men to in ter na ci-
o nal para o bom êxi to na ofer ta de ser vi ços de sa-
té li te em di men são re gi o nal pela sub si diá ria da
Embra tel, e con si de ran do que o es ta be le ci men to
de um acor do re la ti vo ao aces so ao mer ca do de
pro vi men to de ca pa ci da de es pa ci al en tre Argen ti na
e Bra sil mu i to con tri bui para o for ta le ci men to do
pro ces so de in te gra ção re gi o nal do Mer co sul, re co-
men da mos a apro va ção pe las Co mis sões te má ti-
cas do Con gres so Na ci o nal às qua is for dis tri bu í do
do Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
para o Pro vi men to de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le-
bra do no Rio de ja ne i ro, em 8 de maio de 2001.

Sala da Co mis são,           .  – Ca sil do Mal da ner,
Re la tor.

MENSAGEM Nº 1.105, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

PA RE CER DA CO MIS SÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par -
la men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná-
ria re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la-
tó rio fa vo rá vel do Se na dor Ca sil do Mal da ner ofe re ci-
do à Men sa gem Nº 1.105/01, que “Sub me te à con si-
de ra ção do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e 
o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na para o Pro vi men-
to de Ca pa ci da de Espa ci al, ce le bra do no Rio de Ja -
ne i ro, em 8 de maio de 2001.”

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res: Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta-
do Feu Rosa, Se cre tá rio-Ge ral; Se na do ra Emí lia
Fer nan des, Se cre tá ria-Ge ral Adjun to; Se na do res
Arlin do Por to; Lú dio Co e lho e Luiz Otá vio; De pu ta-
dos Jú lio Re dec ker; Ma ri sa Ser ra no; Pa u lo Gou vêa;
Edi nho Bez e Osmar Ser ra glio.

Sala da Co mis são, 7 de maio de 2002.– Se na-
dor Ro ber to Re quião, Pre si den te.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

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

Se ção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
Nº 390, DE 2003

(Nº 2.309/2002, Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do “Pro to co lo Adi ci-
o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção
em Apli ca ções Pa cí fi cas da Ciên cia e
Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca Argen ti na re la ti vo à
Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si-
ção de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção
Espa ci al’1, ce le bra do em Bu e nos Ai res,
em 14 de agos to de 2001.

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

o nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca-
ções Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa ci a is
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na re la ti vo à Con ces-
são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção de Equi pa men tos
para a Co o pe ra ção Espa ci al”, ce le bra do em Bu e nos
Ai res, em 14 de agos to de 2001.

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

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

Res pe i to sa men te, Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO-QUADRO
DE COOPERACÃO EM APL1CACÕES PACIFICAS
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIAS ESPACIAIS ENTRE 
OS GOVERNOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA REPÙBLICA
ARGENTINA RELATIVO À CONCESSÃO DE

RECIPROCIDADE NA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA A COOPERACÃO

ESPACIAL

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil

e

O Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na

(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),

Con si de ran do o Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção
em Apli ca ções Pa cí fi cas de Ciên cia e Tec no lo gia
Espa ci a is en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, as si-
na do em 9 de abril de 1996 (do ra van te de no mi na do
“Acor do”);

Con si de ran do a von ta de das par tes de in clu ir
uma cláu su la que per mi ta es ta be le cer cer tas fa ci li-
da des mú tu as para a im ple men ta ção dos pro gra-
mas e/ou pro je tos acor da dos me di an te en ten di-
men tos es pe cí fi cos pre vis tos no Arti go III do ci ta do
Acor do.

Acor dam o se guin te:

Artigo I

Para a im ple men ta ção dos pro gra mas e/ou
pro je tos acor da dos me di an te os en ten di men tos es -
pe cí fi co pre vis tos no Arti go III do Acor do, e no caso
em que uma das Par tes, para cum prir com suas
obri ga ções no âm bi to dos re fe ri dos en ten di men tos,
ne ces si te ad qui rir sis te mas, equi pa men tos ou ser -
vi ços que não pos sam ser for ne ci dos pe las com pa-
nhi as ou or ga nis mos na ci o na is, essa Par te con ce-
de rá à ou tra di re i to pri o ri tá rio para o for ne ci men to
des ses ele men tos às com pa nhi as ou or ga nis mos
da ou tra Par te que se jam cer ti fi ca dos por essa Par-
te como pro ve do res apro pri a dos des ses ele men-
tos.

Artigo II

O pre sen te Pro to co lo en tra rá em vi gor na data
da úl ti ma no ti fi ca ção em que as Par tes se co mu ni-
quem, por via di plo má ti ca, a con clu são das for ma li da-
des in ter nas ne ces sá ri as para tan to.
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Fe i to em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de
2001, em dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por -
tu guês e es pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men-
te au tên ti cos.

MENSAGEM Nº 49, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, com -

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, sub me to à ele va da, con si de 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 das Re la ções Exte ri o res, o
tex to do “Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do-Qu a dro de
Co o pe ra ção em Apli ca ções Pa cí fi cas da Ciên cia e
Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti-
na re la ti vo à Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si-
ção de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção Espa ci al”,
ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001.

Bra sil 30 de ja ne i ro de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM Nº 7 /MRE.

Bra sí lia, 11 de ja ne i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên-

cia, em ane xo, o tex to do “Pro to co lo Adi ci o nal ao
Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca ções Pa cí fi-
cas da Ciên cia e Tec no lo gia Espa ci a is en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca Argen ti na re la ti vo à Con ces são de Re ci-
pro ci da de na Aqui si ção de Equi pa men tos para a Co -
o pe ra ção Espa ci al”, ce le bra do, em Bu e nos Ai res, em
14 de agos to de 2001.

2. O Pro to co lo fir ma do, pelo lado bra si le i ro, pelo
Mi nis tro da Ciên cia e Tec no lo gia, Ro nal do Mota Sar -
den berg, es ta be le ce a con ces são de pre fe rên ci as re -
cí pro cas na aqui si ção de sis te mas, equi pa men tos ou
ser vi ços que não pos sam ser for ne ci dos por com pa-
nhi as ou or ga nis mos na ci o na is, quan do da im ple-
men ta ção dos pro gra mas e pro je tos con jun tos na
área es pa ci al.

3. O me ca nis mo acor da do co a du na-se com o
es pí ri to co o pe ra ti vo que nor te ia nos so re la ci o na men-
to com o só cio ma jo ri tá rio do Mer co sul, e re fle te a

con ver gên cia de in te res ses no que con cer ne aos es -
for ços na ci o na is de de sen vol vi men to nas áre as de
alta tec no lo gia.

4. O apro fun da men to da co o pe ra ção es pa ci al
bi la te ral – com o es tí mu lo do me ca nis mo ins ti tu í do
pelo Pro to co lo Adi ci o nal em tela – fo men ta rá o in cre-
men to do in ter câm bio de pro du tos de va lor agre ga do.
Con tri bu in do, igual men te, para a con so li da ção da ali -
an ça es tra té gi ca en tre os dois pa í ses.

5. Ten do em vis ta que a ra ti fi ca ção do pre sen te
Pro to co lo de pen de da pré via au to ri za ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do in ci so I, ar ti go 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à alta apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem Pre -
si den ci al, para en ca mi nha men to do re fe ri do Pro to co-
lo ao exa me do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

REPRESENTACÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

MENSAGEM Nº 49, DE 2002
(Do Po der Exe cu ti vo)

Sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o tex to do “Pro to co lo
Adi ci o nal ao Acor do Qu a dro de Co o pe ra-
ção em Apli ca ções Pa cí fi cas da Ciên cia e 
Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va e o Go ver no da
Re pú bli ca Argen ti na  re la ti vo à Con ces-
são de Re ci pro ci da de na Aqui si ção de
Equi pa men tos para a Co o pe ra ção Espa-
ci al”, ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 14
de agos to de 2001.

Autor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do Dou tor Ro si nha

I – Re la tó rio

O ex ce len tís si mo se nhor Pre si den te da Re pú bli-
ca en ca mi nha, por in ter mé dio da Men sa gem nº 49,
de 2002, o tex to do “Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do
Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca ções Pa cí fi cas da
Ciên cia e Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va e o Go ver no da Re pú bli ca
Argen ti na re la ti vo à Con ces são de Re ci pro ci da de na
Aqui si ção de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção
Espa ci al”, ce le bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de
agos to de 2002, para ser de vi da men te apre ci a do pelo 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so I,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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Con for me a ex po si ção de mo ti vos en vi a da pelo
Po der Exe cu ti vo, o Pro to co lo em co men to:

...... es ta be le ce a con ces são de pre fe-
rên ci as re cí pro cas na aqui si ção de sis te-
mas, equi pa men tos ou ser vi ços que não
pos sam ser for ne ci dos por com pa nhi as ou
or ga nis mos na ci o na is, quan do da im ple-
men ta ção dos pro gra mas e pro je tos con jun-
tos na área es pa ci al.

Ain da se gun do o Po der Exe cu ti vo:

O me ca nis mo acor da do co a du na-se
com o es pí ri to co o pe ra ti vo que nor te ia nos -
so re la ci o na men to com o só cio ma jo ri tá rio
do Mer co sul, e re fle te a con ver gên cia de in -
te res ses no que con cer ne aos es for ços na -
ci o na is, quan do da im ple men ta ção dos pro -
gra mas e pro je tos co muns na área es pa ci al.

O ato in ter na ci o nal em de ba te é ex tre ma men te
sim ples e tem ape nas dois ar ti gos.

O ar ti go I es ti pu la que, para a im ple men ta ção de 
pro gra mas e pro je tos pre vis tos no Arti go III do Acor -
do-Qu a dro, e caso as com pa nhi as de uma Par te não
te nham con di ções de pro du zir os sis te mas e equi pa-
men tos ne ces sá ri os, essa Par te con ce de rá à ou tra di -
re i to pri o ri tá rio para o seu for ne ci men to. Assim, na
even tu a li da de de que em pre sas ar gen ti nas da área
de tec no lo gia es pa ci al não pos sam pro du zir de ter mi-
na dos equi pa men tos e sis te mas im por tan tes para a
im ple men ta ção de pro gra mas e pro je tos no cam po
es pa ci al, o Go ver no ar gen ti no de ve rá dar pri o ri da de
às em pre sas bra si le i ras con gê ne res para que os for -
ne çam, e vice-ver sa.

Já o ar ti go II es ta be le ce ape nas que o Pro to co lo
en tra rá em vi gor, após a no ti fi ca ção mú tua da con clu-
são das for ma li da des in ter nas ne ces sá ri as para tan to.

Nos ter mos do ar ti go 2º, in ci so I, da Re so lu ção do
Con gres so Na ci o nal nº 1, de 1996, cabe a esta Re pre-
sen ta ção emi tir re la tó rio so bre a ma té ria em pa u ta, o
qual ser vi rá de sub sí dio para as de ma is co mis sões.

É o Re la tó rio.

II – Pa re cer

Bra sil e Argen ti na, prin ci pa is só ci os do Mer ca do
Co mum do Sul, vem en vi dan do es for ços para vi a bi li-
zar tec no ló gi ca e co mer ci al men te os seus pro gra mas
e pro je tos na área es pa ci al. Com este ob je ti vo, foi fir -
ma do o Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca-
ções Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa ci a is
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 

Go ver no da Argen ti na, o qual este Pro to co lo visa
com ple men tar.

Como se sabe, a tec no lo gia es pa ci al é mu i to
cara e de man da lon go tem po de in ves ti men to e ma tu-
ra ção. Ape sar dis so, o Bra sil e, em me nor me di da, a
Argen ti na pos su em em pre sas e ins ti tu tos, pri va dos
ou pú bli cos, que têm com pe ti ti vi da de nes se cam po.

No caso es pe cí fi co do Bra sil, o de sen vol vi men to
do ve í cu lo lan ça dor de sa té li tes (VLS) e o pro gra ma
sino-bra si le i ro de im ple men ta ção de sa té li tes de ma pe-
a men to ter res tre são exem plos de ex ce lên cia. Tais pro -
gra mas, caso ve nham a ser de sen vol vi dos em toda a
sua ple ni tu de, per mi ti rão que o País se con ver ta num
dos prin ci pa is for ne ce do res de ser vi ços ae ro es pa ci a is
e de lan ça men tos de sa té li tes em todo o mun do.

Con tu do, é sa bi do que a de se ja da au to no mia do 
Bra sil na área es pa ci al não é bem vis ta pelo Go ver no
dos EUA, o qual de se ja que o nos so País re nun cie ao
seu pro gra ma de de sen vol vi men to de ve í cu los lan ça-
do res de sa té li tes. Esse de se jo fi cou pa ten te no tex to
do fa mi ge ra do Acor do de Alcân ta ra.

Pois bem, este Pro to co lo, na me di da em que as -
se gu ra a con ces são mú tua de di re i tos de aqui si ção de
equi pa men tos e ser vi ços na área es pa ci al, po de rá es ti-
mu lar co mer ci al e tec no lo gi ca men te as em pre sas e ins -
ti tu tos que atu am nes se cam po em am bos os pa í ses.

Ade ma is, o ato in ter na ci o nal em apre ço de ve rá
re sul tar num es tre i ta men to da co o pe ra ção en tre Bra -
sil e Argen ti na, no âm bi to tec no ló gi co e ci en tí fi co, o
que pro du zi rá efe i tos mu i to po si ti vos para o Mer co sul.

Em vis ta do ex pos to, o nos so pa re cer é fa vo rá-
vel ao tex to do “Pro to co lo Adi ci o nal ao Acor do Qu a-
dro de Co o pe ra ção em Apli ca ções Pa cí fi cas da Ciên -
cia e Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti-
na re la ti vo à Con ces são de Re ci pro ci da de na Aqui si-
ção de Equi pa men tos para a Co o pe ra ção Espa ci al”,
ce le bra do em Bu e nos Ai res, 14 de agos to de 2002.

Sala da Co mis são, 15 de maio de 2002. – De pu-
ta do Dou tor Ro si nha, Re la tor

MENSAGEM Nº 49, DE 2002
(Do Po der Exe cu ti vo)

PARECER DA COMISSÃO

A re pre sen ta ção bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do MERCOSUL, em re u nião or di ná-
ria re a li za da hoje, APROVOU, una ni me men te, o Re -
la tó rio fa vo rá vel do De pu ta do Dr. Ro si nha ofe re ci do à
MENSAGEM Nº 49/02, que “Sub me te à con si de ra ção
do Con gres so Na ci o nal o tex to do ‘Pro to co lo Adi ci o-
nal ao Acor do-Qu a dro de Co o pe ra ção em Apli ca ções
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Pa cí fi cas da Ciên cia e Tec no lo gi as Espa ci a is en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca Argen ti na re la ti va à Con ces são de
Re ci pro ci da de na Aqui si ção de Equi pa men tos para a
Co o pe ra ção Espa ci al’, ce le bra do em Bu e nos Ai res,
14 de agos to de 2001”.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res: Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta do
Feu Rosa, Se cre tá rio-Ge ral; Se na do res Arlin do Por -
to; Ca sil do Mal da ner, Lú dio Co e lho; Luiz Otá vio e
Wal deck Orne las; De pu ta dos Con fú cio Mou ra; Jú lio
Re dec ker; Pa u lo Del ga do; Pa u lo Gou vêa; Dr. Ro si nha
e Iná cio Arru da.

Sala da Co mis são, 11 de ju nho de 2002. – Se na-
dor Ro ber to Re quião, Pre si den te

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;
....................................................................................

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

PRO JE TO DE DE CRE TO LEGISLATIVO
Nº 391, DE 2003

(Nº 2.311/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Convê nio en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada 
uma das Par tes que se en con trem em
Ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja
Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar
de seus Res pec ti vos Pa í ses, ce le bra do
em Bu e nos Ai res, 14 de agos to de 2001.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Con vê nio en tre

o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca Argen ti na so bre Assis tên cia aos
Na ci o na is de cada uma das Par tes que se en con trem
em Ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja Re pre-

sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar de seus Res pec ti-
vos Pa í ses, ce le bra do em Bu e nos Ai res, 14 de agos to
de 2001.

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

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

CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE
ASSISTÊNCIA AOS NACIONAIS DE CADA 
UMA DAS PARTES QUE SE ENCONTREM 

EM TERRITÓRIO DE ESTADOS NOS QUAIS 
NÃO HAJA REPRESENTACÃO DIPLOMÁTICA 

OU CONSULAR DE SEUS RESPECTIVOS PAÍSES

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na
(do ra van te de no mi na dos “Par tes”),
Inspi ra dos nos la ços de ami za de e co o pe ra ção

exis ten tes en tre am bos os pa í ses;

Con si de ran do que, con for me as nor mas do di -
re i to con su lar in ter na ci o nal a re pre sen ta ção con su-
lar de um Esta do pode exer cer fun ções con su la res da 
par te de um ter ce i ro Esta do no Esta do re cep tor, sem -
pre que este seja de vi da men te no ti fi ca do e não se
opo nha.

Con vêm o se guin te:

Arti go 1º

As Par tes pres tar-se-ão as sis tên cia con su lar
mú tua, em con for mi da de com o au to ri za do pela Con -
ven ção de Vi e na so bre Re la ções Con su la res, subs-
cri ta na que la ci da de em 24 de abril de 1963, em fa vor
de pes so as na tu ra is na ci o na is da ou tra Par te que se
en con trem no ter ri tó rio de Esta dos nos qua is não haja
re pre sen ta ção di plo má ti ca ou con su lar de seu país,
nos se guin tes ca sos:

a)  pro te ção e as sis tên cia em si tu a-
ções de emer gên cia ou ne ces si da de com-
pro va da;

b) pro te ção e as sis tên cia às pes so as
me no res de ida de que se en con trem des-
pro vi das de re pre sen tan tes le ga is;
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c) as sis tên cia, den tro dos li mi tes per-
mi ti dos pelo di re i to in ter na ci o nal, à pes soa
que se en con tre pre sa, de ti da ou em pri são
pre ven ti va, des de que a so li ci te e a fim de
fa ci li tar sua de fe sa, bem como a co mu ni ca-
ção ao país de ori gem.

Arti go 2º

A as sis tên cia con su lar mú tua a que se re fe re o
Arti go an te ri or apli car-se-á após a ade qua da no ti fi ca-
ção, pelo Esta do que en via e pela ou tra Par te, ao
Esta do re cep tor, e des de que este ma ni fes te o seu
con sen ti men to. As Par tes fa rão no ti fi ca ções cor res-
pon den tes ao Esta do re cep tor, de for ma si mul tâ nea.
As Par tes, por via di plo má ti ca, de ter mi na rão a or dem
e as da tas em que se re a li za rão as no ti fi ca ções res -
pec ti vas cor res pon den tes a cada caso.

Arti go 3º

As re pre sen ta ções con su la res de cada uma
das Par tes pro mo ve rão, nas cir cuns cri ções onde
não haja Re pre sen ta ção Di plo má ti ca ou Con su lar
da ou tra, a ins cri ção dos na ci o na is da úl ti ma, re si-
den tes nas re fe ri das cir cuns cri ções ou que se en -
con trem ali tem po ra ri a men te, ou tor gan do-lhes um
cer ti fi ca do de ma tri cu la. Os Mi nis té ri os de Re la-
ções Exte ri o res de cada urna das Par tes en tre ga-
rão ao ou tro os for mu lá ri os cor res pon den tes à ins -
cri ção de ma trí cu la e aos cer ti fi ca dos que com base 
nela se jam ex pe di dos.

Arti go 4º

Por tro ca de No tas, a se rem tra mi ta das por via
di plo má ti ca, as Par tes de ta lha rão os Con su la dos Ge -
ra is, Con su la dos e Se ções Con su la res de Emba i xa-
das das Par tes aos qua is com pe te apli car os ter mos
do pre sen te Con vê nio.

Arti go 5º

Por tro ca de No tas, a se rem tra mi ta das por via
di plo má ti cas, as Par tes po de rão mo di fi car a lis ta de
Con su la dos Ge ra is, Con su la dos e Se ções Con su la-
res de Emba i xa das men ci o na das no Arti go an te ri or.

Arti go 6º

O pre sen te Con vê nio en tra rá em vi gor na data
da ul ti ma no ti fi ca ção pela qual as Par tes co mu ni-
quem en tre si o cum pri men to dos re qui si tos in ter-
nos ne ces sá ri os a tal fim. Qu al quer das Par tes po -
de rá de nun ciá-lo me di an te avi so es cri to, efe tu a do
por via di plo má ti ca. A de nún cia será efe ti va a par tir
de 60 (ses sen ta) dias da re a li za ção da men ci o na da
no ti fi ca ção.

Fe i to em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de
2001, em dois exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por -
tu guês e es pa nhol, sen do am bos os tex tos igual men-
te au tên ti cos

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil, Cel so La fer, Mi nis tro de Esta do as Re la ções
Exte ri o res.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Argen ti na, Adal ber-
to Ro dri gues Gi a va ri ni, Mi nis tro  das Re la ções Exte -
ri o res co mer cio Inte ri or e Cul to.

MENSAGEM Nº 245, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do dis pos to no art. 49, in ci so I, com -

bi na do com o art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, sub me to à ele va da con si de 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 das Re la ções Exte ri o-
res, o tex to do Con vê nio en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
Argen ti na so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de cada
uma das Par tes que se Encon trem em Ter ri tó rio de
Esta dos nos qua is não haja Re pre sen ta ção Di plo má-
ti ca ou Con su lar de seus Res pec ti vos Pa í ses, ce le-
bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001.

Bra sí lia, 9 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

EM Nº 104/MRE

Bra sí lia, 28 de mar ço de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.
Te nho a hon ra de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên-

cia,  em ane xo. O tex to do “Con vê nio en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re -
pú bli ca Argen ti na so bre Assis tên cia aos Na ci o na is de 
cada uma das Par tes que se Encon trem em Ter ri tó rio
de Esta dos nos qua is não haja Re pre sen ta ção Di plo-
má ti ca ou Con su lar de seus Res pec ti vos Pa í ses”, ce -
le bra do em Bu e nos Ai res, em 14 de agos to de 2001.

2.O Con vê nio es ta be le ce a pres ta ção de as sis-
tên cia con su lar mú tua em fa vor de ci da dãos da ou tra
Par te que se en con trem no ter ri tó rio de Esta dos nos
qua is não haja re pre sen ta ção di plo má ti ca ou con su-
lar de seu país, em con for mi da de com o dis pos to no
ar ti go 7º da Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções
Con su la res, de 24 de abril de 1963, da qual os dois
Esta dos são Par tes.

3.Os ter mos da as sis tên cia con su lar ora pac tu a-
da com a Argen ti na con tem plam os se guin tes ca sos:

a) pro te ção e as sis tên cia em si tu a ção
de emer gên cia  ou ne ces si da de com pro va da,

18502 Sex ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    559ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



b) pro te ção e as sis tên cia às pes so as
me no res de ida de que se en con trem des-
pro vi das de re pre sen tan tes Le ga is;

c) as sis tên cia, den tro dos li mi tes per-
mi ti dos pelo Di re i to Inter na ci o nal, à pes soa
que se en con tre pre sa, de ti da ou em pri são
pre ven ti va, des de que a so li ci te e a fim de
fa ci li tar a sua de fe sa, bem como a co mu ni-
ca ção ao país de ori gem.

4.Tra ta-se de ins tru men to de subs tan ci al im por-
tân cia po lí ti ca, ao ter-se em con ta a pri o ri da de atri bu í-
da pelo Go ver no ao tema da as sis tên cia a bra si le i ros
no ex te ri or.

5.No que diz res pe i to às re la ções com a Argen ti-
na, o me ca nis mo ser vi rá ao apro fun da men to do re la-
ci o na men to bi la te ral na área con su lar, bem como à
har mo ni za ção das re la ções con su la res com os ob je ti-
vos po lí ti cos da in te gra ção. O Con vê nio re a fir ma o es -
pí ri to co o pe ra ti vo que nor te ia nos so re la ci o na men to
com o país vi zi nho e re fle te a con ver gên cia de in te-
res ses no que tan ge aos es for ços na ci o na is de pro te-
ção do ci da dão no ex te ri or.

6.Ten do em vis ta que a ra ti fi ca ção do pre sen te
Con vê nio de pen de da pré via au to ri za ção do Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do in ci so I, ar ti go 49 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à alta apre ci a ção de
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de Men sa gem Pre -
si den ci al, para en ca mi nha men to do re fe ri do Con vê-
nio ao exa me do Po der Le gis la ti vo.

Res pe i to sa men te, – Cel so La fer, Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-

gres so Na ci o nal:
....................................................................................

I – re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos, acor -
dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car gos
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal;
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Os pro je tos li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, pa re ce res que pas so a ler.

São li dos os se guin tes

PARECER Nº 782, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 188, de 
2002,de au to ria do Se na dor Car los Be zer-
ra, que acres cen ta pa rá gra fo ao art. 46 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),
acer ca da ela bo ra ção dos edi ta is dos
pro ces sos de se le ção aos cur sos de edu -
ca ção su pe ri or.

Re la to ra:Se na do ra Ide li Sal vat ti

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do nº 188, de 2002, de
au to ria do Se na dor Car los Be zer ra, tem como ob je ti-
vo fi xar em lei – Lei de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca-
ção (LDB) –, a obri ga ção das ins ti tu i ções de edu ca-
ção su pe ri or de fa zer cons tar dos edi ta is re la ti vos aos
pro ces sos de ad mis são de es tu dan tes in for ma ções
so bre a au to ri za ção, o re co nhe ci men to, o cre den ci a-
men to e os re sul ta dos dos exa mes na ci o na is de ava li-
a ção, pre vis tos no art. 3º, § lº, da Lei nº 9.131, de 24
de no vem bro de 1995.

De acor do com a jus ti fi ca ção do au tor, a ini ci a ti va
po de rá ini bir a ex pan são de ins ti tu i ções e de cur sos de
edu ca ção su pe ri or que se en con trem em si tu a ção ir re-
gu lar, no que diz res pe i to a tais pro ce di men tos.

II – Aná li se

Após lon go pe río do de es tag na ção, a edu ca ção
su pe ri or bra si le i ra apre sen tou, nos úl ti mos anos,
cres ci men to sig ni fi ca ti vo. Entre 1994 e 2001, o nú me-
ro de ins ti tu i ções de en si no su pe ri or pas sou de 851
para 1.391, in clu í das aí uni ver si da des, fa cul da des in -
te gra das, cen tros uni ver si tá ri os e es ta be le ci men tos
iso la dos (fa cul da des, es co las e ins ti tu tos). Des ses to -
ta is, des ta cam-se 633 e 1.208 es ta be le ci men tos pri -
va dos, res pec ti va men te. E, nes sa ca te go ria, o nú me-
ro de es ta be le ci men tos iso la dos qua se du pli cou.

Entre os fa to res que es ti mu la ram tal ex pan são,
en con tram-se as me di das im ple men ta das pelo go ver-
no fe de ral para uni ver sa li zar o en si no fun da men tal e
re gu la ri zar o flu xo es co lar que re fle ti ram no cres ci-
men to da co ber tu ra do en si no mé dio; a apro va ção da
Lei nº 9.131, de 1995 e da Lei nº 9.394, de 1996 – Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção (LDB).

A Lei nº 9.131, de 1995, além de dis por so bre as 
atri bu i ções do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção, pre -
vê o cre den ci a men to pe rió di co das ins ti tu i ções de en -
si no su pe ri or, ba se a do em ava li a ções im ple men ta das
pelo Mi nis té rio da Edu ca ção (MEC). Como ins tru-
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men to de ava li a ção, ins ti tu iu o Exa me Na ci o nal de
Cur sos – que se to mou co nhe ci do como Pro vão.

A LDB, ao re es tru tu rar os sis te mas de en si no do
País, cri ou con di ções para a di ver si fi ca ção da edu ca ção
su pe ri or, que pas sou a con tar com no vas mo da li da des
de ins ti tu i ções e de cur sos: os cen tros uni ver si tá ri os, as
fa cul da des in te gra das e os cur sos se qüen ci a is.

Entre tan to, ape sar des se subs tra to le gal e do
en vol vi men to do MEC, ob ser va-se que a ex pan são do 
sis te ma não foi acom pa nha da de me lho ria da qua li-
da de do en si no mi nis tra do pe las no vas fa cul da des,
es co las e ins ti tu tos.

Mu i tos des ses es ta be le ci men tos man têm em
fun ci o na men to cur sos de gra du a ção que não aten-
dem se quer aos cri té ri os de le ga li da de ins ti tu í dos
pelo MEC. Sem re co nhe ci men to, os di plo mas que ex -
pe dem não per mi tem aos jo vens con clu in tes o exer cí-
cio da pro fis são es co lhi da.

Tra ta-se de uma si tu a ção real que nos pos si bi li-
ta com pre en der a pre o cu pa ção e a ini ci a ti va do au tor
do PLS nº 188, de 2002. Con tu do, cum pre in for mar
que a ma té ria já se en con tra re gu la men ta da e da for -
ma que jul ga mos mais ade qua da.

Com efe i to, a exi gên cia de que os edi ta is dos
pro ces sos de ad mis são de es tu dan tes con te nham in -
for ma ções so bre a si tu a ção dos es ta be le ci men tos de
en si no su pe ri or e dos cur sos que ofe re cem, no que
diz res pe i to à au to ri za ção, ao re co nhe ci men to, ao
cre den ci a men to e aos re sul ta dos do Pro vão, está
con tem pla da nas se guin tes nor mas:

PORTARIA Nº 971, DE 22 DE AGOSTO DE 1997,
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:

Art. 1º As ins ti tu i ções de en si no su pe ri-
or de ve rão tor nar pú bli co, até o dia 30 de
ou tu bro de cada ano, por meio de ca tá lo go,
as con di ções de ofer ta dos cur sos quan do
da di vul ga ção dos cri té ri os de se le ção de
no vos alu nos.

Pa rá gra fo úni co. Das con di ções de
ofer tas dos cur sos de ve rão cons tar as se-
guin tes in for ma ções:

..............................................................
VIII – re la ção de cur sos re co nhe ci dos,

ci tan do o ato le gal de seu re co nhe ci men to, e
dos cur sos em pro ces so de re co nhe ci men to,
ci tan do o ato le gal de sua au to ri za ção;

IX – con ce i tos ob ti dos nas úl ti mas ava -
li a ções re a li za das pelo Mi nis té rio da Edu ca-
ção e do Des por to, quan do hou ver;

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

2. PORTARIA Nº 1.120, DE 16 DE JULHO DE 1999, 
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO:

Art. 1º Sem pre ju í zo do que es ta be le ce
a Por ta ria Mi nis te ri al nº 971, de 22 de agos -
to de 1997, as ins ti tu i ções de en si no su pe ri-
or in te gran tes do sis te ma fe de ral de en si no
de ve rão fa zer pu bli car na ín te gra seus edi ta-
is de aber tu ra de pro ces so se le ti vo para in -
gres so em cur sos de gra du a ção.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ca ção a que se 
re fe re esse ar ti go de ve rá ser re a li za da com
an te ce dên cia mí ni ma de quin ze (15) dias da 
data de aber tu ra das ins cri ções.

Art. 2º O edi tal de aber tu ra de pro ces so
se le ti vo de que tra ta esta Por ta ria de ve rá con -
ter pelo me nos as se guin tes in for ma ções:

..............................................................
b) data, nú me ro e na tu re za do ato de au -

to ri za ção ou re co nhe ci men to de cada cur so;
..............................................................
Art. 4º Nos pro ces sos de re cre den ci a-

men to das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or,
de re co nhe ci men to e de re no va ção do re co-
nhe ci men to de cur sos de gra du a ção, é obri -
ga tó ria a pro va da pu bli ca ção dos edi ta is
dos pro ces sos se le ti vos re a li za dos a par tir
da vi gên cia des ta Por ta ria, de mons tran do o
aten di men to dos re qui si tos mí ni mos pre vis-
tos no seu art. 2º

Pa rá gra fo úni co. O des cum pri men to do
dis pos to nes te ar ti go im pli ca rá a sus pen são
do cre den ci a men to ins ti tu ci o nal ou do re co-
nhe ci men to do cur so por um pe río do de até
cin co anos, ou vi da a Câ ma ra de Edu ca ção
Su pe ri or do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção.

3. DECRETO Nº 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001,
QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO

ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE CURSOS
E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 15. Anu al men te, an tes de cada pe -
río do le ti vo, as ins ti tu i ções de en si no su pe ri-
or tor na rão pú bli cos seus cri té ri os de se le-
ção de alu nos nos ter mos do art. 44, in ci so
II, da Lei nº 9.394, de 1996, e de acor do
com as ori en ta ções do Con se lho Na ci o nal
de Edu ca ção.

§ 1º Na oca sião do anún cio pre vis to no 
ca put des te ar ti go, as ins ti tu i ções de en si no
su pe ri or tam bém tor na rão pú bli cas:

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

18504 Sex ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    561ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



III – o elen co dos cur sos re co nhe ci dos
e dos cur sos em pro ces so de re co nhe ci-
men to;

IV – os re sul ta dos das ava li a ções do
Exa me Na ci o nal de Cur sos e das con di ções
de ofer ta dos cur sos su pe ri o res, re a li za das
pelo Insti tu to Na ci o nal de Estu dos e Pes qui-
sas Edu ca ci o na is – INEP; e

§ 2º O não cum pri men to do dis pos to
no pa rá gra fo an te ri or, bem as sim a pu bli ca-
ção de in for ma ção in ve rí di ca, cons ti tu em
de fi ciên ci as para os fins do § lº do art. 46 da 
Lei nº9.394, de 1996.

Por fim, cabe ob ser var que, por se tra tar de de -
ta lha men to da ação edu ca ti va, a su ges tão do PLSº
188, de 2002, não deve cons tar de leis como a LDB, 
que dis põe so bre di re tri zes e ba ses da edu ca ção.

Deve, isso sim, ser dis ci pli na da por nor mas do Mi-
nis té rio da Edu ca ção ou do Con se lho Na ci o nal de
Edu ca ção, como já se mos trou que está.

Se os es ta be le ci men tos de en si no não es tão obe -
de cen do às nor mas, é pos sí vel que es te ja fal tan do um
acom pa nha men to mais ri go ro so por par te do MEC.

III – Voto

Face ao ex pos to, opi na mos pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 188, de 2002.

Sala da Co mis são. – Osmar Dias, Pre si den te
– Ide li Sal vat ti, Re la to ra – João Ca pi be ri be – Ael -
ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – José 
Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Sér gio Gu er ra –
Re gi nal do Du ar te Alme i da Lima – Ju vên cio da
Fon se ca – Luiz Otá vio – Mar co Ma ci el – Edu ar do
Aze ve do.
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RELATÓRIO

Re la tor:Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei do Se na do (PLS) nº 188, de
2002, de ini ci a ti va do Se na dor Car los Be zer ra, acres -
cen ta nova dis po si ção ao art. 46 da Lei nº 9.394, de
20 de de zem bro de 1996, a Lei de Di re tri zes e Ba ses
da Edu ca ção Na ci o nal (LDB).

Con for me a su ges tão do pro je to, os edi ta is dos
pro ces sos de ad mis são de es tu dan tes aos cur sos de
gra du a ção de vem con ter in for ma ções so bre os res-
pec ti vos cur sos e ins ti tu i ções de en si no, no que diz
res pe i to aos pro ces sos de au to ri za ção, re co nhe ci-
men to, cre den ci a men to e ava li a ção pre vis tos na LDB. 
De vem con ter, ain da, os três úl ti mos re sul ta dos do
Exa me Na ci o nal de Cur sos, o Pro vão, cri a do pelo art.
3º, § 1º da Lei 9.131, de 24 de no vem bro de 1995.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das ao pro je to, que tem de ci são ter mi na ti va
des ta Co mis são.

II – Aná li se

O pro je to de lei em apre ço dis põe so bre ma té ria
que me re ce a aten ção de to dos. O cres ci men to da de -
man da pelo en si no su pe ri or acar re tou au men to sig ni-
fi ca ti vo no nú me ro de ins ti tu i ções des se ní vel de en si-
no, bem como no de cur sos su pe ri o res ofe re ci dos.
Entre 1995 e 2000, as ma tri cu las dos cur sos de gra -
du a ção, o nú me ro de ins ti tu i ções de en si no e o de
cur sos de gra du a ção pre sen ci a is cres ce ram, res pec-
ti va men te, 54%, 32% e 69%.

Ocor re, to da via, que a ra pi dez des se pro ces so
pro du ziu o fe nô me no do gran de nú me ro de es ta be le-
ci men tos de en si no e cur sos que fun ci o nam em ca rá-
ter pre cá rio, sem a fi na li za ção dos de vi dos re qui si tos
le ga is de cre den ci a men to e re co nhe ci men to.

Mu i tos es tu dan tes, mo vi dos por jus to en tu si as-
mo pelo su ces so ob ti do nos pro ces sos de se le ção,
de i xam de bus car in for ma ções so bre a si tu a ção des -
sas ins ti tu i ções de en si no e de seus cur sos. Adi an te,
quan do já es tão adi an ta dos nos es tu dos ou mes mo
pres tes a se for mar, to mam co nhe ci men to de que
seus di plo mas po dem não ter va li da de le gal de vi do
ao ca rá ter ir re gu lar em que se en con tram sua es co la
ou o cur so es co lhi do.

Além des se pro ble ma, mu i tos es tu dan tes, ao se
ve rem na imi nên cia de op tar por uma ins ti tu i ção de
en si no, sen tem di fi cul da des de ob ter in for ma ções
pre ci sas so bre os re sul ta dos das ava li a ções que o
po der pú bli co efe tu ou so bre a qua li da de do en si no.

Assim, de modo sim ples, mas efi caz, o PLS
acres cen ta dis po si ti vo à Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Edu ca ção, com a fi na li da de de exi gir que os edi ta is
dos pro ces sos de se le ção aos cur sos de en si no su -

pe ri or con te nham in for ma ções so bre a si tu a ção le gal
da ins ti tu i ção de en si no, as sim como dos res pec ti vos
cur sos, in clu si ve no que diz res pe i to aos re sul ta dos
do exa me na ci o nal de cur sos. Isso per mi ti rá aos can -
di da tos ter ma i or se gu ran ça no mo men to de efe tu ar
suas es co lhas.

Pa re cer-nos pos sí vel, to da via, am pli ar o al can-
ce do pro je to, me di an te o acrés ci mo da exi gên cia de
que tais in for ma ções es te jam con ti das na pu bli ci da de
im pres sa dos pro ces sos de se le ção, já que, nem
sem pre, os edi ta is são re pro du zi dos in te gral men te.

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 188, de 2002, com a in -
clu são da emen da apre sen ta da a se guir.

EMENDA Nº

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
188, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 1º O art. 46 da Lei nº 9.394, de 20
de de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar
acres ci do do se guin te § 3º:

Art. 46....................................................
..............................................................
§ 3º Os edi ta is e toda pu bli ci da de im-

pres sa dos pro ces sos de ad mis são de es tu-
dan tes de vem con ter in for ma ções so bre os
cur sos e ins ti tu i ções de en si no per ti nen tes
quan to & au to ri za ção, ao re co nhe ci men to,
ao cre den ci a men to e & ava li a ção de que
tra tam este ar ti go, bem como aos três úl ti-
mos re sul ta dos dos exa mes na ci o na is pre-
vis tos no art. 3º, § 1 , da Lei nº 9.131, de 24
de no vem bro de 1995. (NR)

Sala da Co mis são,     . –  José Jor ge,  Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO Nº 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001

Dis põe so bre a or ga ni za ção do en si-
no su pe ri or, a ava li a ção de cur sos e ins ti-
tu i ções, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 15. Anu al men te, an tes de cada pe río do le ti-

vo, as ins ti tu i ções de en si no su pe ri or tor na rão pú bli cos
seus cri té ri os de se le ção de alu nos nos ter mos do art.
44, in ci so II, da Lei nº 9.394, de 1996, e de acor do com
as ori en ta ções do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção.

§ 1º Na oca sião do anún cio pre vis to no ca put
des te ar ti go, as ins ti tu i ções de en si no su pe ri or tam-
bém tor na rão pú bli cas:
....................................................................................
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III – o elen co dos cur sos re co nhe ci dos e dos
cur sos em pro ces so de re co nhe ci men to;

IV – os re sul ta dos das ava li a ções do Exa me Na -
ci o nal de Cur sos e das con di ções de ofer ta dos cur -
sos su pe ri o res, re a li za das pelo Insti tu to Na ci o nal de
Estu dos e Pes qui sas Edu ca ci o na is – INEP; e
....................................................................................

§ 2º O não-cum pri men to do dis pos to no pa rá-
gra fo an te ri or, bem as sim a pu bli ca ção de in for ma ção
in ve rí di ca, cons ti tu em de fi ciên ci as para os fins do § lº
do art. 46 da Lei nº 9.394, de 1996.
....................................................................................

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. 44. A edu ca ção su pe ri or abran ge rá os se -

guin tes cur sos e pro gra mas:
....................................................................................

II – de gra du a ção, aber tos a can di da tos que te -
nham con clu í do o en si no mé dio ou equi va len te e te -
nham sido clas si fi ca dos em pro ces so se le ti vo;
....................................................................................

PARECER Nº 783, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 221, de 
2002,de au to ria do Se na dor Car los Be zer-
ra, que ado ta o Tu i u iú (Ja bi ru mycte ria)
como Ave Sím bo lo do Bra sil.

Re la tor:Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

O pro je to de lei sob exa me,de au to ria do ilus tre
Se na dor Car los Be zer ra, pro põe que o tu i u iú pas se a
ser con si de ra do a “Ave Sím bo lo do Bra sil”.

Con for me as nor mas re gi men ta is, a ma té ria foi
dis tri bu í da a esta Co mis são de Edu ca ção (CE) para
aná li se, em ca rá ter ter mi na ti vo, não ten do sido apre -
sen ta das emen das nos pra zo re gi men tal.

O Se na dor Gil vam Bor ges, an te ri or men te de sig-
na do re la tor do pro je to, apre sen tou pa re cer pela re je i-
ção, o qual, en tre tan to, não che gou a ser vo ta do pela
Co mis são. Com o tér mi no da le gis la tu ra e em vir tu de
do dis pos to no in ci so III do art. 332 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, com a nova re da ção dada 
pela Re so lu ção nº 17, de 2002, a pro po si ção per ma-
ne ceu em tra mi ta ção e nos cou be re la tar a ma té ria.

II – Aná li se

O Se na dor Gil vam Bor ges, no re la tó rio ini ci al-
men te apre sen ta do a esta Co mis são e que não foi
apre ci a do, faz uma com pe ten te e ri go ro sa aná li se da

ma té ria, com a qual ma ni fes ta mos ple na con cor dân-
cia, mo ti vo pelo qual to ma mos a li ber da de de fa zer
nos sas as suas pa la vras:

O pro je to de lei em exa me ado ta como 
“Ave Sím bo lo do Bra sil” o tu i u iú, tam bém co -
nhe ci do por ja bu ru. Se gun do o au tor da pro -
pos ta, sua ini ci a ti va ob je ti va, a exem plo do
que ocor re em mu i tas ou tras na ções, “ele-
ger uma ave que evo que nos so País”.

Ain da de acor do com a jus ti fi ca ção
que acom pa nha a pro po si ção, a es co lha do
tu i u iú como ave sím bo lo do País “res pon de
ao in ten to de ele ger uma ave que sin te ti ze a 
di ver si da de am bi en tal bra si le i ra (...)”.

 O tu i u iú – pa ren te das ce go nhas eu ro-
péi as – é uma das ma i o res aves do Bra sil.
Encon tra do às mar gens de rios, bre jos, la go-
as, co ri xos e va zan tes, com área de dis tri bu i-
ção da Amé ri ca Cen tral até o nor te da Argen -
ti na, é ave mu i to co mum na re gião ama zô ni ca
e no pan ta nal, sen do, in clu si ve, con si de ra da
sím bo lo do Pan ta nal mato-gros sen se.

À par te qual quer ju í zo de va lor so bre a 
per ti nên cia ou não da es co lha, tal ma té ria
não deve ser re gu la da por lei, urna vez que
nor ma des sa na tu re za im pli ca es ta be le cer
obri ga ções, di re i tos e de ve res, o que não é
o caso. À lei cabe dis ci pli nar tão-so men te o
sím bo lo re pre sen ta ti vo da Re pú bli ca Fe de-
ra ti va do Bra sil – a Ban de i ra, o Hino, as
Armas e o Selo na ci o na is – ins ti tu í dos pelo
§ 10 do art. 13 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ou tro as pec to a ser dis cu ti do diz res-
pe i to ao mé ri to da pro pos ta, ain da que os
atri bu tos da es pé cie to mem a es co lha ade-
qua da. Em ra zão das pe cu li a ri da des re gi o-
na is, da plu ra li da de dos ecos sis te mas e da
di ver si da de bi o ló gi ca na ci o nal, a ado ção de
uma ave que re pre sen te de for ma con dig na
nos so País é ta re fa bas tan te de li ca da – di fe-
ren te men te do que ocor re em gran de par te
das na ções -, e se ria me lhor con du zi da no
âm bi to do Mi nis té rio do Meio Ambi en te, ou -
vi dos os an se i os da so ci e da de.

Re cor de mos que a pró pria co mu ni da de
or ni to ló gi ca bra si le i ra há mu i to dis cu te so bre
que re pre sen tan te da avi fa u na bra si le i ra me -
re ce ria ser al ça do à con di ção de ave sím bo lo
do País, não ha ven do até hoje um con sen so.
Enquan to um gru po de fen de o ma vi o so e de -
li ca do sa biá, exal ta do na li te ra tu ra e na mú si-
ca bra si le i ras, ou tro pre fe re a não me nos
bela e rara ara ra ju ba, cuja plu ma gem traz o
ver de-ama re lo da ban de i ra na ci o nal.

A re gu la men ta ção da ma té ria, no caso 
de se en ten der in dis pen sá vel, deve fi car
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res tri ta ao Po der Exe cu ti vo. Re cen te men te,
foi edi ta do o De cre to de 3 de ou tu bro de
2002, que “dis põe so bre o ‘Dia da Ave’, e dá 
ou tras pro vi dên ci as”. Reza esse ins tru men to
que o dia da ave, ins ti tu í do pelo De cre to nº
63.234, de 12 de se tem bro de 1968, será
co me mo ra do no dia 5 de ou tu bro de cada
ano. De ter mi na ain da que “o cen tro de in te-
res se para as fes ti vi da des do ‘Dia da Ave’
será o sa biá (Tur dus ru fi ven tris), como sím -
bo lo re pre sen ta ti vo da fa u na or ni to ló gi ca
bra si le i ra e con si de ra da po pu lar men te Ave
Na ci o nal do Bra sil”.

III – Voto

Não obs tan te re co nhe ça mos o va lor da pro pos-
ta, nos so voto, em face das con si de ra ções ex pos tas,
é pela REJEIÇAO do Pro je to de Lei do Se na do nº
221, de 2002.

Sala da Co mis são,  26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ju vên cio da Fon se ca,
Re la tor – Eu rí pe des Ca mar go – João Ca pi be ri be –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Hé lio Cos ta –
Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Edi son Lo bão – Mar -
co Ma ci el – Re nil do San ta na – Arthur Vir gi lio – Re -
gi nal do Du ar te .
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 13. A lín gua por tu gue sa é o idi o ma ofi ci al da

Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.
§1º – São sím bo los da Re pú bli ca Fe de ra ti va do

Bra sil a ban de i ra, o hino, as ar mas e o selo na ci o na is.

DECRETO DE 3 DE OUTUBRO DE 2002

Dis põe so bre o “Dia da Ave” e dá
ou tras pro vi dên ci as.

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

DECRETO Nº 63.234,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1968

Re vo ga do pelo De cre to de 3 de ou tu bro de 2002

Insti tu i ção”Dia da Ave” e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................
Do cu men to ane xa do pela Se cre ta ria–Ge ral da

Mesa, nos ter do art.250, pa rá gra fo úni co, do Re que-
ri men to Inter no.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Re la tor: Se na dor Gil vam Bor ges

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são de Edu ca ção, para de -
ci são em ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 221, de 2002, de au to ria do Se na dor Car los
Be zer ra.

Pela pro pos ta, o tu i u iú pas sa a ser con si de ra do
“Ave Sím bo lo do Bra sil”.

No pra zo re gi men tal, não fo ram ofe re ci das
emen das.

II – Aná li se

O pro je to de lei em exa me ado ta como “Ave
Sím bo lo do Bra sil” o tu i u iú, tam bém co nhe ci do por ja -
bu ru. Se gun do o au tor da pro pos ta, sua ini ci a ti va ob -

je ti va, a exem plo do que ocor re em mu i tas ou tras na -
ções, “ele ger uma ave que evo que nos so País”.

Ain da de acor do com a jus ti fi ca ção que acom -
pa nha a pro po si ção, a es co lha do tu i u iú como ave
sím bo lo do País “res pon de ao in ten to de ele ger uma
ave que sin te ti ze a di ver si da de am bi en tal bra si le i ra
(...)“.

O tu i u iú – pa ren te das ce go nhas eu ro péi as – é
unia das ma i o res aves do Bra sil. Encon tra do às mar -
gens de rios, bre jos, la go as, co ri xos e va zan tes, com
área de dis tri bu i ção da Amé ri ca Cen tral até o nor te da 
Argen ti na, é ave mu i to co mum na re gião ama zô ni ca e 
no pan ta nal, sen do, in clu si ve, con si de ra da sím bo lo
do Pan ta nal Mato-Gros sen se.

À par te qual quer ju í zo de va lor so bre a per ti nên-
cia ou não da es co lha, tal ma té ria não deve ser re gu-
la da por lei, unia vez que nor ma des sa na tu re za im pli-
ca es ta be le cer obri ga ções, di re i tos e de ve res, o que
não é o caso.

À lei cabe dis ci pli nar tão-so men te os sím bo los
re pre sen ta ti vos da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil – a
ban de i ra, o hino, as ar mas e o selo na ci o na is -ins ti tu í-
dos pelo § 10 do art. 13 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Ou tro as pec to a ser dis cu ti do diz res pe i to ao
mé ri to da pro pos ta, ain da que os atri bu tos da es pé cie
to mem a es co lha ade qua da. Em ra zão das pe cu li a ri-
da des re gi o na is, da plu ra li da de dos ecos sis te mas e
da di ver si da de bi o ló gi ca na ci o nal, a ado ção de uma
ave que re pre sen te de for ma con dig na nos so País é
ta re fa bas tan te de li ca da – di fe ren te men te do que
ocor re em gran de par te das na ções -, e se ria me lhor
con du zi da no âm bi to do Mi nis té rio do Meio Ambi en te,
ou vi dos os an se i os da so ci e da de.

Re cor de mos que a pró pria co mu ni da de or ni to-
ló gi ca bra si le i ra há mu i to dis cu te so bre que re pre sen-
tan te da avi fa u na bra si le i ra me re ce ria ser al ça do à
con di ção de ave sím bo lo do País, não ha ven do até
hoje um con sen so.

Enquan to um gru po de fen de o ma vi o so e de li ca-
do sa biá, exal ta do na li te ra tu ra e na mú si ca bra si le i-
ras, ou tro pre fe re a não me nos bela e rara ara ra ju ba,
cuja plu ma gem traz o ver de-ama re lo da ban de i ra na -
ci o nal.

A re gu la men ta ção da ma té ria, no caso de se en -
ten der in dis pen sá vel, deve fi car res tri ta ao Po der Exe -
cu ti vo. Re cen te men te, foi edi ta do o De cre to de 3 de
ou tu bro de 2002, que “dis põe so bre o ‘Dia da Ave’” e
dá ou tras pro vi den ci as”. Reza esse ins tru men to que o 
dia da ave, ins ti tu í do pelo De cre to nº 63.234, de 12 de 
se tem bro de 1968, será co me mo ra do no dia 5 de ou -
tu bro de cada ano. De ter mi na ain da que “o cen tro de
in te res se para as fes ti vi da des do ‘Dia da Ave’ será o
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sa biá (Tur dus ri fi ven tris), como sím bo lo re pre sen ta ti-
vo da fa u na or ni to ló gi ca bra si le i ra e con si de ra da po -
pu lar men te Ave Na ci o nal do Bra sil”.

III – Voto

Res sal van do as no bres in ten ções do ilus tre Se -
na dor Car los Be zer ra, ma ni fes ta mo-nos, em face dos
mo ti vos aci ma ex pos tos, pela REJEIÇÃO do Pro je to
de Lei do Se na do nº 221, de 2002.

Sala da Co mis são,       . – Gil vam Bor ges, Re -
la tor.

PARECER Nº 784, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
508, de 2002 (nº 1.395 de 2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga per mis são à Rá dio FM Jar dim de
Ca jo bi 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 Ga jo bi, Esta do de São
Pa u lo.

Re la tor:Se na dor Amir Lan do
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 508, de 2002 (nº
1.395, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM Jar -
dim de Ca jo bi Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca jo bi, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 iS 1, de 27 de mar ço de
2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 32, 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.

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.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu-
são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são,
per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de acor -
do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta
Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos
do Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con-
ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe-
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las
for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral. Essa
nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a se rem in for-
ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 508, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 508, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
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ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela APROVAÇÃO do ato que ou tor ga per mis são à

Rá dio FM Jar dim de Ca jo bi Ltda, para ex plo rar ser -

vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Ca jo bi, Esta do de São Pa u lo, na for ma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma-
ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são.em 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor – Hé-
lio Cos ta, Re la tor ad hoc – Ide li Sal va ti – João Ca -
pi be ri be – Du ci o mar Ro cha – Ael ton Fre i tas– Íris
de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Jo nas Pi -
nhe i ro – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co
Ma ci el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
SEÇÃO II

Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal
....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 785, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
511, de 2002 (nº 1.952/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga per mis são à Kyno Fil mes Pro du-
ções Ci ne ma to grá fi cas 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 Gu ru-
pi, Esta do do To can tins.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo (PDS) nº 511, de 2002 (nº

1.952, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Kyno Fil mes
Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas 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 Gu ru pi, Esta do do Tocan tins.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 424, de 22 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral. A ex po si ção de mo ti vos
do Mi nis tro das Co mu ni ca ções ao Pre si den te da Re -
pú bli ca, do cu men to que in te gra os au tos, dá con ta de
que a pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi-
da de com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu
de fe ri men to.

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.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à
Co mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si-
ções que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di-
o di fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro-
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri-
di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so -
bre a ma té ria.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 511, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
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vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 511, de 2002 não evi den ci-
ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-

lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela APROVAÇÃO do ato que ou tor ga per mis são à
Kyno Fil mes Pro du ções Ci ne ma to grá fi cas, 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 Gu ru pi, Esta do do To can-
tins, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor  – Ide li Sal vat ti,– João Ca pi be ri be,– Dul ci-
o mar Cos ta, – Ael ton Fre i tas, – Íris de Ara ú jo, –
Val dir Ra upp – Ju vên cio Fon se ca – Re nil do San -
ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Re gi nal-
do Du ar te – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 786, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 512, de
2002 (nº 1.951 2002, na Câ ma ra dos De pu-
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à KYNO FILMES PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICAS 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 Ara gua í-
na, Esta do do To can tins.

Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 512, de 2002 (nº 1.951, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), des ti na do a apro var o ato
cons tan te da Por ta ria nº 423, de 22 de mar ço de
2002, que ou tor ga per mis são à KYNO FILMES
PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 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 Ara gua í na, Esta do do To-
can tins. O ato foi sub me ti do ‘a apre ci a ção do Con-
gres so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 512, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, nor ma in ter na dis ci pli na do ra
do 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.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
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não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 512, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci-
das na Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, e não ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos
de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le -
gis la ti va, opi na mos pela apro va ção do ato que ou -
tor ga per mis são à Kyno Filmes Pro du ções

Cinematográficas Ltda, para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Ara gua í na, Esta do do To can tins, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Le o mar Qu in ta ni lha,
Re la tor – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ju vên-
cio da Fon se ca – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el
– Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal-
do Du ar te – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 787, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
513, de 2002 (nº 1.950/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga con ces são à Kyno Fil mes Pro du-
ções Ci ne ma to grá fi cas Ltda. Para ex plo-
rar ser vi ço de ra di od fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Ara gua tins,
Esta do do To can tins.

Re la tor:Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to

Le gis la ti vo (PDS) nº 513, de 2002 (nº 1.950, de
2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que ou tor ga con ces são à Kyno Fil mes Pro du ções Ci -
ne ma to grá fi cas Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ara gua-
tins, Esta do do Tocan tins.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal
o ato cons tan te do De cre to de 15 de abril de 2002,
que ou tor ga con ces são para a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223, § 3º,
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re -
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do Se -
na do Fe de ral (RISF), no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são, te -
le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis são
e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de 
sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se tam bém so bre
a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va
des sas pro po si ções. Ain da, de acor do com a de ci são
do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis são de ci são
ter mi na ti va so bre a ma té ria.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces são,
per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem ser vi-
ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, nos ter -
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en ta-se, nes -
ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e pe los cri té ri-
os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de 1992, do Se na-
do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a 
se rem in for ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi -
nis té rio das Co mu ni ca ções que de vem ins tru ir o pro ces-
so sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 513, de 2002 não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.
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A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do RISF.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 513, de 2002 não evi den ci-

ou vi o la ção das for ma li da des es ta be le ci das na Re so-
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na-
li da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela APROVAÇÃO do ato que ou tor ga con ces são à
Kyno Fil mes Pro du çôes Ci ne ma to grá fi cas Ltda., para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé -
dia na ci da de de Ara gua tins, Esta do do To can tins, 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,           .– Osmar Dias, Pre-
si den te – Le o mar Qu in ta ni lha, Re la tor  –  Ide li Sal -
vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de
Ara ú jo – Val dir Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el –
Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Le o nel Pa -
van – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi-
são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

PARECER Nº 788, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
613, de 2002 (nº 1.769, 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria
de Fer ros a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fer ros,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 613, de 2002 (nº 1.769, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Fer -
ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 130, de 19 de mar ço de
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II –  Aná li se

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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da
a apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me,
aten de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti-
vos à com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i-
ções do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.
49, XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o
re fe ri do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi-

os da Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no
to can te à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam-
bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 613, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 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”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 613, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Rá dio Ju ven tu de Co -
mu ni tá ria de Fer ros a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Fer ros, Esta do de Mi -
nas Ge ra is, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se-
guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 - CE
Dê-se ao art. 12 do PDS nº 613, de 2002, a se -

guin te re da ção:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 130, de 19 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Fer ros, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te  – , Val mir Ama ral, Re la tor
– Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas
– Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio –
Jo nas Pi nhe i ro –Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co
Ma ci el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 613, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Fer ros, 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 130, de 19 de mar ço de 2001, que au to ri za a
Rá dio Ju ven tu de Co mu ni tá ria de Fer ros, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Fe -
nos, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – bo có pia, Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-

gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo-
ra ção do Ser vi ço.
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Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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 tuí 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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

Art. 6º ................................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 789, DE 2003

Da Co mis são ee Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 614, de
2002 (nº 1.772/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ga i vo ta

a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Uba tu ba, Esta do de
São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do
Re la tor ad hoc: Se na dor Hé lio Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 614, de 2002 (nº 1.772, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ga i vo ta a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Uba tu ba, Esta do de São Pa u lo.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 301, de 16 de
maio de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
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Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de-
ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 614, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez

anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
62 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”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 614, de 2002, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ga i vo ta a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Uba tu ba, Esta do de
São Pa u lo, 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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 614, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 301, de 16 de maio de 
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Cul tu ral
Co mu ni tá ria Ga i vo ta, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Uba tu ba, Esta do de São 
Pa u lo.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho 2003. – Se na-
dor Osmar Dias,  Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor
– Hé lio Cos ta, Re la tor ad hoc – Ide li Sal va ti –
João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo
– Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro
–Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar te
– Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 614, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ga i vo ta a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Uba tu ba, Esta do de São
Pa u lo.

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

ta ria nº 301, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ga i vo ta, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
Uba tu ba, Esta do de São Pa u lo.

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

Sala da Co mis são 26 de 06 de 2003. – Se na dor
Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos ta, Re -
la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII – Apre ci ar os atos de con ces são e re no va-

ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117 (*), DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez anos,
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per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se cum pri-
das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si ções le -
ga is vi gen tes.(Re da ção dada nela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

.................. ..................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 790, 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 643, de
2002 (nº 1.729/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Mi guel a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-

tá ria na ci da de de San tos Du mont, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Amir Lan do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 643, de 2002 (nº 1.729, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Mi guel a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San tos
Du mont, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 100, de 22 de fe -
ve re i ro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal
de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi-
na do com o art. 223, § 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.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
que ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di-
fu são, te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di-
o di fu são so no ra e de sons e ima gens, de ven do pro -
nun ci ar-se tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
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Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do
Con gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le -
gis la ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i-
tua o art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha
o PDS nº 643, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção
das for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de
1998, em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de
va li da de da ou tor ga, que pas sa de três para dez

anos, por for ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem-
bro de 2002, que “al te ra o pa rá gra fo úni co do art.
6º da Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, que
ins ti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
para au men tar o pra zo de ou tor ga”. Tal ajus te se
fará, ao fi nal des te, por meio de emen da de re da-
ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 643, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria São Mi guel a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de San tos
Du mont, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de re da-
ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 643, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 100, de 22 de fe ve re i ro
de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria São Mi guel, a exe cu tar, pelo pra -
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de San tos Du mont, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Amir Lan do, Re la tor – 
Hé lio Cos ta, Re la tor ad hoc – Ide li Sal va ti – João
Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val -
dir Ra upp – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Le o mar Qu in-
ta ni lha –  Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do –
Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima

Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  18 18529JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



18530 Sex ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2003    587ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



Julho  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sex ta-fe i ra  18 18531JULHO 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL588     



TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 643, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria São Mi guel a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de San tos Du mont, 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 100, de 22 de fe ve re i ro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Mi guel, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de de
San tos Du mont, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos ta,
Re la tor

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:

............... .....................................................................
XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
............................. .......................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
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ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 791, 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 658, de
2002 (nº 1.7611/2002, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de

Ra di o di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ita-
gua ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor:Se na dor Amir Lan do
Re la tor (Ad Hoc) Se na dor Hé lio Cost

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 658, de 2002 (nº 1.761, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de Ra di o di fu-
são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na 
ci da de de Ita gua ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 398, de 27 de ju -
lho de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de-
ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co -
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu-
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre -
sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de -
fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre a 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 -
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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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe ci fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 1º de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e as atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 658, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de

da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do ad. 62 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”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 658, de 2002, não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não
ha ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi -
na mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de Ra di o di fu são a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Ita gua ra, Esta do de Mi nas Ge ra is, na for -
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da
Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te emen da de 
re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 658, de 2002, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Po da ria nº 398, de 27 de ju lho de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria Ita gua ren se de Ra di o di fu são, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ita gua ra, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Hé lio Cos ta, Re la tor –
Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas –
Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Jo-
nas Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci-
el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 658, DE 2002

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de Ra di o-
di fu são a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ita gua ra,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

ta ria nº 398, de 27 de ju lho de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ita gua ren se de Ra di o di fu-
são, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Ita gua ra, Esta do de Mi nas Ge ra is.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –  Se -
na dor Osmar Dias, Pre si den te – Se na dor Hé lio Cos -
ta, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  o can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se

cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)

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

PARECER Nº 792, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
682, de 2002 (nº 1.799/2002, 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 Rá dio FM 
Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da
Con ce i ção para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la-
da na ci da de de Ca cho e i ra do Ara ri, Esta -
do do Pará.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I - Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
ato cons tan te da Por ta ria nº 696, de 21 de no vem bro
de 2001, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio
FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca cho e i ra do Ara ri, Esta do do 
Pará.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti-
ca da Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa -
vo rá vel de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão
co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti-
ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si-
de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.
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II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo
para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va
obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va-
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi-
são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta 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-
dos por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção des se tipo de ser vi ço não de pen de de edi tal.
Tam pou co se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ins ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni-
ca ções.

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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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. 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 682, de 2002, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, na da 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 682, de 2002, não evi den-
ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven-
do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos
pela apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun -
da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho-
ra da Con ce i ção, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca cho e i ra do Ara ri, Esta do do Pará, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la-
tor – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be –– Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá -
vio – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na –
Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar te – Alme i da
Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º  A 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
do 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
dem1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24.12.1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24.12.1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
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fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108. de 24. 12. 1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24.12.1996)
....................................................................................

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)
....................................................................................

PARECER Nº 793, DE 2003

Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so-
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
25, de 2003 (nº 1.521/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
ou tor ga con ces são à FUNDAÇÃO
CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Andra di na,
Esta do de São Pa u lo.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor (ad hoc): Se na dor Re gi nal do Du ar te

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 25, de 2003 (nº 1.521, de 2001, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato cons tan te do
De cre to de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga con -
ces são à FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO
FRANCO BUENO para exe cu tar pelo pra zo de quin ze
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de e com fins ex clu si-
va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são de sons
e ima gens na ci da de de Andra di na, Esta do de São
Pa u lo. O ato foi sub me ti do à apre ci a ção do Con gres-
so Na ci o nal por meio de men sa gem pre si den ci al, nos
ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 

Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
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, in cum bin do-lhe 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. Ain da, de acor do com a
de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a esta Co mis-
são, de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
de acor do com o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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
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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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 25, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di-
ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va-
ção do ato que ou tor ga con ces são à FUNDAÇÃO
CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO, para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -

da de de Andra di na, Esta do de São Pa u lo, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta-
dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor (ad hoc) – Ide li Sal vatt i- João Ca pi be ri be –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo
– Val dir Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca – José
Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Edu ar do Aze re-
do – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

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

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:

a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu-

jos Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ções.

§ 1º  As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A 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
do art. 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
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de 1963, e mo di fi ca do por dis po si ções
pos te ri o res.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os
se guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for -
mu la ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi-
ço:(Re da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de
24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te de cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)

....................................................................................
Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-

das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas aos 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)
....................................................................................

PARECER Nº 794, 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 67, de

2003 (nº 1.984/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi-
men to Artís ti co Cul tu ral Infor ma ti vo e
So ci al de Mi ras sol D’oeste a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mi ras sol D‘Oeste, Esta do de
Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor (Ad Hoc): Se na dor Re gi nal do Du ar te

I - Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 67, de 2003 (nº 1.984, de 2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE 
MIRASSOL D‘OESTE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ras sol D’Oeste,
Esta do de Mato Gros so.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 669, de 14 de no -
vem bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca -
nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com -
bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
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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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são, de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e
pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der
Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la-
men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va-
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es-
pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998,
re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou -
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções
de ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis-
são de Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº
39, de 12 de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun -
ção da dis ci pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, en tre tan to, vi go ra o en ten di men to de que a RSF 
nº 39/92 não se apli ca aos atos de ou tor ga des se
ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten -
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções
do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49,
XII, e 223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri-
do pro je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da
Lei Ma i or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te
à sua cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 67, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 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”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção, que pro po mos ao fi nal.

III — Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 67, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO
CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE
MIRASSOL D’OESTE a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Mi ras sol D’Oeste,
Esta do de Mato Gros so, 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, com a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 01–CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 67, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-
ria nº 669, de 14 de no vem bro de 2001, que au to ri za a
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO CULTURAL INFORMATIVOE SOCIAL DE 
MIRASSOL D’OESTE , a exe cu tar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, na ci da de de Mi ras sol D’Oeste,
Esta do de Mato Gros so.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re -
la tor (ad hoc) – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be –
Du ci o mar Cos ta – Ael ton  Fre i tas – Íris de Ara ú jo
– Val dir Ra upp – Luis Otá vio – José Jor ge – Le o-
mar Qu in ta ni lha –Re nil do  San ta na – Jo nas Pi-
nhe i ro  – José Agri pi no – Mar co Ma ci el – Edu ar-
do Aze re do – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 67, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a
Associação Comunitária Desenvol-
Vimento Artístico Cultural Info rma ti vo e
Social de Mirassol D’oeste a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Mi ras sol D’Oeste, Esta do de
Mato Gros so.

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

Por ta ria nº 669, de 14 de no vem bro de 2001, que
au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria De sen vol vi-
men to Artís ti co Cul tu ral Infor ma ti vo e So ci al de Mi -
ras sol D’Oeste, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, na ci da de de Mi ras sol D’Oeste,
Esta do de Mato Gros so.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho  de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor (Ad Hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção

de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

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

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men-
to da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per -
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o-
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob -
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta
Lei e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo-
ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º...............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.” (NR)
....................................................................................

PARECER Nº 795, 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 87, de
2003 (nº 2.046/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e
So ci al de Cam pos de Jú lio – MT a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Cam pos de Jú lio, Esta do de 
Mato Gros so.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro
Re la tor (Ad Hoc) – Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 87, de 2003 (nº 2.046, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au -
to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi-
men to Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e So ci al de
Cam pos de Jú lio a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cam pos de Jú lio, Esta do
de Mato Gros so.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, 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 456, de 22 de agos to de 
2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di-
fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o
art. 223, § 32, 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.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co -
mis são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções
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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.
Ain da, de acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta
Casa, cabe a esta Co mis são de ci são ter mi na ti va
so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins -
ti tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções,
pelo De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, 
e pela le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po -
der Exe cu ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu-
la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro -
va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, e al te ra ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con tu do, en con tra dis ci pli na
es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de
1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou-
tor ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de
ser vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 12
de ju lho de 1992 (RSF nº 3 9-92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 3 9-92 não se 
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti vo
o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 87, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 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”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta-
ção que acom pa nha o PDS nº 87, de 2003, não evi -
den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha -
ven do re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o-
na li da de, ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na-
mos pela apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul -
tu ral, Infor ma ti vo e So ci al de Cam pos de Jú lio a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci -
da de de Cam pos de Jú lio, Esta do de Mato Gros so,
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, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 12 do PDS nº 87, de 2093, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 456, de 22 de agos to de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá-
ria de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral,
Infor ma ti vo e So ci al de Cam pos de Jú lio a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na ci da de de Cam pos de Jú lio,
Esta do de Mato Gros so.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te, Re la-
tor (ad hoc)  – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge – Le o-
mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do San ta-
na – Edu ar do Aze re do– Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO
SENADO Nº 87, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to
Artís ti co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e So ci al de
Cam pos de Jú lio/MT a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam pos de Jú lio, Esta do de Mato Gros so.

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

ta ria nº 456, de 22 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Artís ti-
co, Cul tu ral, Infor ma ti vo e So ci al de Cam pos de Jú-
lio/MT a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, na ci da de de Cam pos de Jú lio, Esta do de Mato
Gros so.

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

Sala da Co mis são, 26 de maio de 2003. – Se na-
dor Osmar Dias, Pre si den te – Re gi nal do Du ar te,
Re la tor (ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da câo dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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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 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ...............................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes. (NR)

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

PARECER Nº 796, 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 90, de
2003 (nº 2.076/2002, 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 Vila Rica de Rá-
dio e Te le vi são Edu ca ti va para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de Belo Ho ri zon te, Esta-
do de Mi nas Ge ra is.

Re la tor: Se na dor Edu ar do Aze re do

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de
2003 (nº 2.076, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te do De cre to de 1º
de abril de 2002, que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va para exe cu-
tar pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is. O ato foi
sub me ti do à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por
meio de men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art.

49, XII, com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Cum pre à Co mis são de Edu ca ção, con for me o
art. 102, IV, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
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, in cum bin do-lhe 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.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
de acor do com o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas aos es ta 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, res pec ti va men te, e se rão for ma-
li za das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain -
da, no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex -
plo ra ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

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
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os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia do Po der Exe cu ti vo e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 90, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,

ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Vila Rica de Rá dio e Te le vi são Edu ca ti va, para exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de Belo Ho ri zon te, Esta do de Mi nas Ge ra is,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Edu ar do Aze re do, Re-
la tor – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton
Fre i tas – Val mir Ama ral – Íris de Ara ú jo – Val dir
Ra upp – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe i ro – Le o mar
Qu in ta ni lha – Re nil do San ta na – Jo nas Pi nhe i ro
– Mar co Ma ci el – Ante ro Paes de Bar ros – Edu ar-
do Aze re do, Re la tor – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO  V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A 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
do art. 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.

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

DECRETO Nº 52.795 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou tor ga para
exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si-
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va men te edu ca ti vos.(Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
Delo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

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)
....................................................................................

PARECER Nº 797, 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 91, de
2003 (nº 2.078/2002, 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 Qu i lom bo 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
Pe ne do, Esta do de Ala go as.

Re la tor: Se na dor Te o to nio Vi le la Fi lho
Re la tor Ad Hoc:  Se na dor Re nil do San ta na

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 91, de 2003 (nº 2.078, de 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 Qu i lom bo a 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 Pe ne do, Esta do de Ala go as.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 129, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou -
tor ga Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar, pelo pra zo
de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pe ne-
do, Esta do de São Pa u lo.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to 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. 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 – Ana li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se 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. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Tele co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 10, que as ou tor gas a es ta 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 91, de 2003, não evi den ci-

ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Qu i lom bo, 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 Pe ne do,
Esta do de São Pa u lo, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Re nil do San ta na (Ad
Hoc) – Ide li Sal vat ti – João Ca pi be ri be – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luís Otá -
vio – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Jo nas Pi -
nhe i ro – Mar co Ma ci el – Re gi nal do Du ar te – Edu -
ar do Aze re do – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

...………………………………........……………
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

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

LEI 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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei Nº 4.117 (*), de 
27 de agos to de 1962
....................................................................................

Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -
le vi são edu ca ti va:

a) a União:
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A 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 do 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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são.
....................................................................................

Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço:(Re da-
ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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.(Re da ção dada relo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)
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§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas.(Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108. de 24-12-1996)
....................................................................................

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 pu 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)
....................................................................................

PARECER Nº 798, 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 92, de
2003 (nº 2.079/2002, 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 Qu i lom bo, 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
Pal me i ra dos Índi os, Esta do de Ala go as.

Re la tor: Se na dor Te o tô nio V. Fi lho
Re la tor ad hoc: Se na dor Re nil do San ta na

I  –  Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 92, de 2003 (nº 2.079, de 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 Qu i lom bo a 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 Pal me i ra dos Índi os, Esta do de Ala go as.

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o art. 223,
§ 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato cons tan te
da Por ta ria nº 130, de 5 de fe ve re i ro de 2002, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Qu i lom bo para exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
com uns ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Pal me i ra dos Índi os, Esta do de Ala go as.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

O re fe ri do pro je to 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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe tam bém
pro nun ci ar-se 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. Ain da, de 
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

De vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is de ra di o-
di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção da
União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da-
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou
a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti tu iu
o Có di go Bra si le i ro de Tele co mu ni ca ções.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a es ta 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, res pec ti va men te, e se rão for ma li za-
das por meio de con vê nio. O RSR es ta be le ce ain da,
no seu art. 13, §§ 1º e 2º, que a ou tor ga para ex plo ra-
ção de ser vi ço não de pen de de edi tal.

Não se apli cam à ra di o di fu são edu ca ti va as exi -
gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 39, de
1992, que dis põe so bre for ma li da des e cri té ri os para
a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re no va ção de
con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra e de sons e ima gens.

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 -
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gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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.

III  –  Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 92, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-

da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção
do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Qu i lom bo,
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
quên cia mo du la da na ci da de de Pal me i ra dos Índi os,
Esta do de Ala go as, 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 a dos.
Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Te o tô nio V. Fi lho, Re la tor  – Re-
nil do San ta na, Re la tor (ad hoc) – Ide li Sal va ti –
Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Ju vên cio da
Fon se ca – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha –
Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Ante ro Paes de
Bar ros – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A 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
do art. 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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço: (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)

§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
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fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te de cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

10. As ou tor gas aos es ta 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)
....................................................................................

PARECER Nº 799, 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 93, de
2003 (nº 2.080/2002, 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 Qu i lom bo para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ro
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
União dos Pal ma res, Esta do de Ala go as.

Relator: Se na dor Teotonio Vilela Filho
Re la tor (Ad Hoc): Se na dor Le o nel Pa vam

I –  Re la tó rio

Por meio de men sa gem pre si den ci al, o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te ao Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do art. 223, § 3% da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato
cons tan te da Por ta ria nº 188, de 19 de fe ve re i ro de
2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção Qu i lom bo
para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na 
ci da de de União dos Pal ma res, Esta do de Ala go as.

A do cu men ta ção ane xa da à men sa gem pre si-
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de 
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, e apro va ção da que le ór gão co le gi a do.
Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da-
ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de ou tor ga pelo Po der Exe cu ti vo de
per mis são para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são
edu ca ti va obe de ce a exi gên ci as dis tin tas da que las ob -
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para 
ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são
(RSR), apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou -
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, dis põe no seu art.
16, § 1º, que as ou tor gas a es ta 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-
dos por meio de con vê nio.

O RSR es ta be le ce ain da, no seu art. 13, §§ 1º e
2º, que a ou tor ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço
não de pen de de edi tal. Tam pou co se apli cam à ra di o di-
fu são edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do
Fe de ral nº 39, de 1992, que dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re -
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca -
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex -
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da-
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da-
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men-
tou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.

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. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

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. 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 e 1998.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 93, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das for -
ma li da des es ta be le ci das na le gis la ção apli cá vel.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
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pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XIII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 93, de 2003, não evi den ci ou
vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do re pa-
ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci-
da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela apro va ção

do ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção Qu i lom bo,
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 União dos Pal ma res,
Esta do de Ala go as, na for ma do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti – João Ca -
pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir
Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo -
nas Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el
– Re nil do San ta na – Le o nel Pa van, Re la tor (Ad
Hoc) – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Se ção II
Das Atri bu i ções Do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. Ë da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e  4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI 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 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

....................................................................................
Art 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te -

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as uni ver si da des bra si le i ras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos es -

ta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le co-
mu ni ca ções.

§ 1º As uni ver si da des e fun da ções de ve rão,
com pro va da men te, pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga 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 do
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.

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 13. O edi tal será ela bo ra do pelo Mi nis té rio

das Co mu ni ca ções, ob ser va dos, den tre ou tros, os se -
guin tes ele men tos e re qui si tos ne ces sá ri os à for mu la-
ção das pro pos tas para a exe cu ção do ser vi ço. (Re -
da ção dada pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para 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. (Re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24-12-1996)
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§ 2º A do cu men ta ção re fe ren te aos in te res sa-
dos na exe cu ção do ser vi ço men ci o na do no pa rá gra-
fo an te ri or será, no que cou ber, a mes ma pre vis ta no
art. 15 des te De cre to, acres ci das das exi gên ci as
cons tan tes de nor mas es pe cí fi cas. (Re da ção dada
pelo De cre to nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

Art. 16. As pro pos tas se rão exa mi na das e jul ga-
das em con for mi da de com os que si tos e cri té ri os es -
ta be le ci dos nes te ar ti go.(Re da ção dada pelo De cre to
nº 2.108, de 24-12-1996)
....................................................................................

§ 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)
....................................................................................

PARECER Nº 800, 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 102, de
2003 (nº 2.067/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cor de i ro, Esta do do
Rio de Ja ne i ro.

Re la tor: Se na dor Mar ce lo Cri vel la
Re la tor Ad Hoc: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 102, de 2003  (nº 2.067, de 2002, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cor de i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 789, de 14 de de zem-
bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 32, 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.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 03 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.
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O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 102, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 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”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 102, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Ami gos da Vida a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Cor de i ro, Esta do do Rio 
de Ja ne i ro, na for ma do pro je to de de cre to le gis la ti vo

ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, com a se guin te
emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 102, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 789, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Cor de i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Mar ce lo Cri vel la, Re la tor
– Jo nas Pi nhe i ro (Ad Hoc) –  Ide li Sal va ti – João
Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val -
dir Ra upp – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el –
Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do
Du ar te – Alme i da Lima – Ju vên cio da Fon se ca –
Luiz Otá vio.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
DO SENADO Nº 102, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Cor de i ro, Esta do do 
Rio de Ja ne i ro.

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

da ria nº 789, de 14 de de zem bro de 2001, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ami gos da Vida, a exe -
cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si-
vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da-
de de Cor de i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias , Pre si den te – Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor
(ad hoc).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

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

 SE ÇÃO II
Das atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº 
10.597, de 11-12-2002) 
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º. ..............................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez

anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes.”(NR)
....................................................................................
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PARECER Nº 801, 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 116, de
2003 (nº 2.115/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria na ci da de de Por to Ale gre, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Re la tor: Se na dor Du ci o mar Cos ta

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 116, de 2003 (nº 2.115, de 2002, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 714, de 26 de no vem-
bro de 2001, que au to ri za a ex plo ra ção de ca nal de
ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do
com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções. Ain da, de
acor do com a de ci são do Ple ná rio des ta Casa, cabe a 
esta Co mis são de ci são ter mi na ti va so bre a ma té ria.

Os ser vi ços de ra di o di fu são são dis ci pli na dos
pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que ins ti-
tu iu o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, pelo
De cre to-Lei nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e pela
le gis la ção su per ve ni en te. No âm bi to do Po der Exe cu-
ti vo, a ma té ria é nor ma ti za da pelo Re gu la men to dos
Ser vi ços de Ra di o di fu são (RSR), apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, e al te ra-
ções pos te ri o res. O ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria, con tu do, en con tra dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, re gu la men ta da
pelo De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998.

No Se na do Fe de ral, o exa me dos atos de ou tor-
ga de con ces sões, per mis sões e au to ri za ções de ser-
vi ços de ra di o di fu são, re a li za do pela Co mis são de
Edu ca ção, é dis ci pli na do pela Re so lu ção nº 39, de 1º
de ju lho de 1992 (RSF nº 39/92). Em fun ção da dis ci-
pli na pró pria da ra di o di fu são co mu ni tá ria, en tre tan to,
vi go ra o en ten di men to de que a RSF nº 39/92 não se
apli ca aos atos de ou tor ga des se ser vi ço.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. Tam bém 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 116, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te se fará, ao fi nal des te, por meio de
emen da de re da ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 116, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
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apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra-
do res do Ser ra Ver de a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Podo 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, com 
a se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 116, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se
re fe re a Por ta ria nº 714, de 26 de no vem bro

de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo -
ra do res do Ser ra Ver de, a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Du ci o mar Cos ta, Re la tor – Ael ton
Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Luiz Otá vio
– Jo nas Pi nhe i ro – José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha
– Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re-
do – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 116, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá-
ria na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul.

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

ta ria nº 714, de 26 de no vem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res do Ser ra Ver de, a exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci da de
de Por to Ale gre, Esta do do Rio Gran de do Sul.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho  2003. – Osmar
Dias, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada dela Lei nº
10.597,  de 11-12-2002.)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

....................................................................................
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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 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º .................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes. (NR)

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

PARECER Nº 802, 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 185, de
2003 (nº 1.867/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Ter ra Nova FM Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Ter ra Nova, Esta do do da Ba hia.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 185, de 2003 (nº 1.867, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio Ter ra Nova FM Ltda., para ex plo rar o ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na
ci da de de Ter ra Nova, Esta do da Ba hia.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 Po da ria nº 647, de 24 de ou tu bro
de 2001, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de 
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va des sas pro po si ções.

O pro ces so de exa me e apre ci a ção dos atos do
Po der Exe cu ti vo que ou tor gam ou re no vam con ces-
são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ori en-
ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las for ma li da des e 
pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci-
o na os ele men tos a se rem in for ma dos pela en ti da de
pre ten den te e pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções que
de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se da Co -
mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 185, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o Pro je to de De cre to Le gis la-
ti vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o
art. 213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
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gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or, na -
da ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti tu-
ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 185, de 2003, 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 ou tor ga per mis são à Rá -
dio Ter ra Nova FM Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da-
de de Ter ra Nova, Esta do da Ba hia, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. –
Osmar Dias,  Pre si den te – Luiz Otá vio, Re la tor –
Ide li Sal vat – João Ca pi be ri be – Ael ton Fre i tas –
Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp – Jo nas Pi nhe i ro –
Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma ci el – Re nil do
San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi nal do Du ar te –
Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

SE ÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. 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;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Comunicaçao Social

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 803, 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 229, de
2003 (nº 2.063/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de
Cris ta li nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta-
li na, Esta do de Go iás.

Re la to ra: Se na do ra Iris de Araújo

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 229, de
2003 (nº 2.063, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria nº 766,
de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za a Asso ci a ção
de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen se a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cris -
ta li na, Esta do de Go iás. O ato foi sub me ti do à apre ci a-
ção do Con gres so Na ci o nal por meio de men sa gem
pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com
o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu ni-
ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to que in -
te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci ta ção
foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la ção apli cá-
vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di-
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de
os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts.49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 229, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
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ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art. 62 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”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 229, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra-
do res Co mu ni da de Cris ta li nen se a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta li na,
Esta do de Go iás, 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, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CE

Dê-se ao art 1º do PDS nº 229, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re-
fe re a Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de
2001, que au to ri za a Asso ci a ção de Mo ra do-
res Co mu ni da de Cris ta li nen se, a exe cu tar,
pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – ,
Osmar Dias, Pre si den te – Ide li Sal vat ti – João Ca pi-
be ri be – Ael ton Fre i tas –  Íris de Ara ú jo, Re la tor –
Val dir Ra upp – Luiz Otá vio – Ju vên cio da Fon se ca
– José Jor ge – Le o mar Qu in ta ni lha – Re nil do San -
ta na – Jo nas Pi nhe i ro – Mar co Ma ci el – Re gi nal do
Du ar te – Edu ar do Aze re do – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 229, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li-
nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta li na, Esta -
do de Go iás.

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

ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen-
se, a exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
na ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju lho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la to ra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-

so Na ci o nal:

....................................................................................
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XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

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

DECRETO Nº 52.795, 
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor-
gar à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo-
ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob-
ser va dos os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta Lei
e nor mas re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção
do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de
dez anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do,
se cum pri das as exi gên ci as des ta Lei e de ma is dis-
po si ções le ga is vi gen tes.(Re da ção dada pela Lei nº
10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 62 da Lei nº

9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-
de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta Lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 804, 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 230, de
2003 (nº 2.073/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio
das Pe dras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i ri nó-
po lis, Esta do de Go iás.

Re la to ra: Se na do ra Íris De Ara ú jo

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para exa me em ca rá ter
ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 230,
de 2003 (nº 2.073, de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta-
dos), des ti na do a apro var o ato cons tan te da Por ta ria
nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás. O ato foi sub me ti do
à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal por meio de
men sa gem pre si den ci al, nos ter mos do art. 49, XII,
com bi na do com o art. 223, § 3º, am bos da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li-
ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la-
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção e 
Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con -
si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc -
ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, in cum bin do-lhe 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 ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria en con tra
dis ci pli na es pe cí fi ca na Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i-
ro de 1998, re gu la men ta da pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten de

os re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à com -
pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do Con -
gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e 223
da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro je to
não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i or,
nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua cons ti-
tu ci o na li da de ma te ri al. 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.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 230, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Lei nº 9.612, de 1998,
em bo ra se re que i ra o ajus te do pe río do de va li da de
da ou tor ga, que pas sa de três para dez anos, por for -
ça da Lei nº 10.597, de 11 de de zem bro de 2002, que
“al te ra o pa rá gra fo úni co do art.6º da Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui o Ser vi ço de Ra -
di o di fu são Co mu ni tá ria, para au men tar o pra zo de ou -
tor ga”. Tal ajus te po de rá ser efe tu a do por meio de
emen da de re da ção que pro po mos ao fi nal.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 230, de 2003, não evi den ci-
ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e não ha ven do
re pa ros quan to aos as pec tos de cons ti tu ci o na li da de,
ju ri di ci da de ou téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela
apro va ção do ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i ri nó po lis,
Esta do de Go iás, 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, com a
se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1-CE

Dê-se ao art. 1º do PDS nº 230, de 2003, a se -
guin te re da ção:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re-
fe re a Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de
2002, que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
e Cul tu ral Rio das Pe dras a exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da-
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na ci -
da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Pre si-
den te, Osmar Dias – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri-
be – Ael ton Fre i tas – Re la to ra, Íris de Ara ú jo – Val -
dir Ra upp – Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio –
Jo nas Pi nhe i ro – Le o mar Qu in ta ni lha – Mar co Ma -
ci el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re do – Re gi-
nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 230, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe-
dras a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Qu i ri nó po lis,
Esta do de Go iás.

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

ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras, a
exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex -

clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás.

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

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Osmar
Dias, Pre si den te – Íris de Ara ú jo, Re la tora.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
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Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres-
so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca çao So ci al

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o 
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis -
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju-
di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le-
co mu ni ca ções.

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962.

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

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

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

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Insti tui o Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 6º Com pe te ao Po der Con ce den te ou tor gar

à en ti da de in te res sa da au to ri za ção para ex plo ra ção
do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, ob ser va dos
os pro ce di men tos es ta be le ci dos nes ta lei e nor mas
re gu la do ras das con di ções de ex plo ra ção do Ser vi ço.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da de de dez
anos, per mi ti da a re no va ção por igual pe río do, se
cum pri das as exi gên ci as des ta lei e de ma is dis po si-
ções le ga is vi gen tes. (Re da ção dada pela Lei nº
10.597. de 11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998

Apro va o Re gu la men to do Ser vi ço
de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria.

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

LEI 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 10.597. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

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.

....................................................................................
Art. 1º 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, pas sa a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 6º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga terá va li da-

de de dez anos, per mi ti da a re no va ção por
igual pe río do, se cum pri das as exi gên ci as
des ta lei e de ma is dis po si ções le ga is vi gen-
tes.” (NR)

....................................................................................
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PARECER Nº 805, 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 258, de
2003 (nº 2.417/2002, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio FM Flo res ta Ltda. para 
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Flo res ta, Esta do de Per nam bu co.

Re la tor: Se na dor José Jorge

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para apre ci a ção com
ca rá ter ter mi na ti vo, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 258, de 2003 (nº 2.417, de 2002, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Rá dio FM Flo res ta 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 Flo res ta, Esta do de Per nam bu co.

Por meio de Men sa gem Pre si den ci al, 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 1.101, de 26 de ju nho
de 2002, que ou tor ga per mis são para a ex plo ra ção de 
ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos do art. 223,
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu-
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te
so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le-
gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

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. Na Co mis são de Cons ti tu i ção
e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi
con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

Con for me de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis-
são de Edu ca ção opi nar acer ca de pro po si ções que
ver sem so bre co mu ni ca ção, im pren sa, ra di o di fu são,
te le vi são, ou tor ga e re no va ção de con ces são, per mis-
são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o di fu são so -
no ra e de sons e ima gens, de ven do pro nun ci ar-se
tam bém so bre a cons ti tu ci o a 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 nou re no vam con -

ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se exe-
cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, ori en ta-se, nes ta Casa do Le gis la ti vo, pe las
for ma li da des e pe los cri té ri os es ta be le ci dos na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral. Essa
nor ma in ter na re la ci o na os ele men tos a se rem in for-
ma dos pela en ti da de pre ten den te e pelo Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções, que de vem ins tru ir o pro ces so
sub me ti do à aná li se da Co mis são de Edu ca ção.

O exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o
PDS nº 258, de 2003, não evi den ci ou vi o la ção das
for ma li da des es ta be le ci das na Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral.

A ma té ria é de com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal, sen do o pro je to de de cre to le gis la ti-
vo o ins tru men to ade qua do, con for me pre ce i tua o art.
213, II, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

A pro po si ção ori un da da Câ ma ra, des ti na da a
apro var o ato do Po der Exe cu ti vo sob exa me, aten-
de aos re qui si tos cons ti tu ci o na is for ma is re la ti vos à
com pe tên cia le gis la ti va da União e às atri bu i ções do 
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 49, XII, e
223 da Cons ti tu i ção. Cons ta ta-se que o re fe ri do pro -
je to não con tra ria pre ce i tos ou prin cí pi os da Lei Ma i-
or, nada ha ven do, pois, a ob je tar no to can te à sua
cons ti tu ci o na li da de ma te ri al.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 258, de 2003, 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 ou tor ga per mis são à Rá -
dio FM Flo res ta Ltda., para exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de
de Flo res ta, Esta do de Per nam bu co, na for ma do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Pre si-
den te, Osmar Dias – Ide li Sal va ti – João Ca pi be ri be
– Ael ton Fre i tas – Íris de Ara ú jo – Val dir Ra upp –
Ju vên cio da Fon se ca – Luiz Otá vio – Jo nas Pi nhe-
i ro – José Jor ge, Re la tor – Le o mar Qu in ta ni lha –
Mar co Ma ci el – Re nil do San ta na – Edu ar do Aze re-
do – Re gi nal do Du ar te – Alme i da Lima.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Seção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

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

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
............................. .......................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va-
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
........................... .........................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

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

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não-re no va ção da con ces são ou per mis-
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres-
so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis-
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são ju -
di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
.......................... ..........................................................

PARECER Nº 806, 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 da
Câ ma ra nº 19, de 2003 (nº 7.261/2002, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a
in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Relator: Se na dor Pedro Simon

I – Re la tó rio

O pro je to em tela, de au to ria do Po der Exe cu ti-
vo, tra ta de ques tão fun da men tal para a de fe sa dos
in te res ses dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, vis to
que tor na re gra im po si ti va que os re pre sen tan tes ju -
di ci a is dos Po de res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
se jam pes so al men te in ti ma dos dos atos pro ces su a is
de que se jam aque las en ti da des par te. Dis ci pli na,
ain da, que quan do es sas in ti ma ções de vam ser fe i tas
fora da sede da de man da ju di ci al, se jam fe i tas por
car ta re gis tra da com avi so de re ce bi men to.

No pra zo re gi men tal, foi ofe re ci do Voto em Se -
pa ra do à pro po si ção, pelo ilus tre Lí der do PT, Se na-
dor Tião Vi a na. So li ci tei, en tão, o re e xa me da ma té-
ria, com o pro pó si to de aco lher as pon de ra ções le-
van ta das, em meu Pa re cer, na hi pó te se de com elas
con cor dar.

II – Aná li se

Em pri me i ra ver são do Re la tó rio, as sim me ex -
pres sei, ana li san do a pro po si ção:

“Pre li mi nar men te, não ha ve ria re pa ros ao re la-
tó rio e voto do emi nen te Re la tor na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, De pu ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, que dis -
cor reu com per fe i ção so bre a ne ces si da de de es ten-
der aos re pre sen tan tes ju di ci a is dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral a nor ma que de ter mi na a in ti ma ção
pes so al des ses ser vi do res. O Po der Pú bli co é, mu i tas
ve zes, fla gra do em de ser ção da de fe sa dos in te res-
ses pú bli cos pelo de fe i to em atos pro ces su a is e pro -
ce di men ta is, es pe ci al men te quan do a re pre sen ta ção
em ju í zo é co me ti da a um con jun to de pro cu ra do res.
Ora, a in ti ma ção pes so al e a in ti ma ção por car ta re -
gis tra da ha ve rão de en con trar sem pre o pro cu ra dor
res pon sá vel pelo pro ces so, que pra ti ca rá dis ci pli na-
da men te os atos que lhe são exi gi dos, eli mi nan do-se
as hi pó te ses de re ve lia ou au sên cia de de fe sa do Po -
der Pú bli co”.

Entre tan to, à pro po si ção se pro põe apre sen tar
emen da subs ti tu ti va, vez que acres cen ta ex pres são
ao tex to ori gi nal, vi san do in cor po rar na lei a in ti ma ção
dos pro cu ra do res de to dos os Po de res dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral e, as sim como, dos mem bros da
car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral. O que o subs ti tu ti vo
pro cu ra ino var é, na ver da de, uma cor re ção a uma
pos tu ra cul tu ral que vem sen do im pos ta des de a ins ti-
tu i ção da Re pú bli ca, qual seja, a hi per tro fia do Po der
Exe cu ti vo.
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Se a Cons ti tu i ção Fe de ral ado tou – e é prin cí pio
fun da men tal, cláu su la pé trea – a se pa ra ção dos po -
de res de Esta do, há que se con clu ir que a Re pú bli ca
di vi de o Go ver no em três po de res, o Exe cu ti vo, Le gis-
la ti vo e o Ju di ciá rio. Dis tri bu iu en tre es tes com pe tên-
ci as, as se gu rou-lhes in de pen dên cia e au to no mia,
atri bu iu-lhes or ça men tos. Nes sa me di da, cada Po der
é res pon sá vel por seu qui nhão, sen do de fe so que um
po der in ter fi ra em ou tro, ou usur pe com pe tên ci as que
se jam ex clu si va men te suas.

Nes ta me di da, o País tem pra ti ca do a le i tu ra –
que este Re la tor en ten de equi vo ca da e ana crô ni ca –
de que só o Po der Exe cu ti vo tem re pre sen ta ção ju di-
ci al.Não é as sim, po rém, tan to que o cons ti tu in te ins -
ti tu iu sis te ma de pro cu ra do ri as para a União e para os 
Esta dos e Dis tri to Fe de ral, mas di re ci o na da men te
para o Po der Exe cu ti vo, tan to é que o Advo ga do-Ge-
ral da União está vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, as sim como as Pro cu ra do ri as dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral são par te in te gran te dos ga bi ne tes
dos res pec ti vos go ver na do res.

Ade ma is dis so, a des pe i to da in de pen dên cia e
da au to no mia dos po de res, há nu me ro sos pon tos de
con fli to em que um po der é for ça do a re i vin di car em
ju í zo me di das que têm no pólo ad ver so, em ge ral, o
Po der Exe cu ti vo. Como ima gi nar ou ad mi tir que, nes -
sas cir cuns tân ci as, os po de res não exer çam sua au -
to no mia e de vam su prir-se de pro cu ra do res que são
mem bros do Po der Exe cu ti vo?

Se o Po der Ju di ciá rio, as sim como o Po der Le -
gis la ti vo, dis põe de au to no mia ad mi nis tra ti va para li ci-
tar, fir mar con tra tos, res cin di-los, pror ro gá-los, mo di fi-
cá-los, ad mi nis trar seus re cur sos hu ma nos, en fim, re -
a li zar to das as ta re fas exe cu ti vas da sua ges tão, são
eles que de vem res pon der em ju í zo so bre as con se-
qüên ci as des sa ges tão, sen do que, em caso de con -
de na ção pe cu niá ria, a ver ba de cor ren te evi den te-
men te será à con ta do seu or ça men to pró prio.

A ma té ria não é nova. Este Re la tor apre sen tou
no Se na do pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal – PEC 
nº 71/99 –, mo di fi can do a re da ção do ar ti go 18 e al te-
ran do o teor do ar ti go 132 da Car ta Fe de ral, exa ta-
men te com o es co po de as se gu rar a re pre sen ta ção
ju di ci al dos po de res de Esta do. Igual men te, foi apre -
sen ta do pro je to de lei – PLS nº 539/99 – vi san do al te-
rar o ar ti go 12 do Có di go de Pro ces so Ci vil, im pon do
que, den tro das res pec ti vas com pe tên ci as, as ações
ju di ci a is de vam ser pa tro ci na das pe los pro cu ra do res
dos res pec ti vos po de res.

Por ou tro lado, a ma té ria foi le va da ao co nhe ci-
men to pes so al do Se nhor Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, em ad mi nis tra ção re cen te, me di an te ofi cio e de
viva voz, ple i te an do os in ter lo cu to res, pri me i ro, o exa -
me da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e do pro je-
to de lei e, se gun do, que o pró prio Se na do Fe de ral (e
a Câ ma ra dos De pu ta dos, igual men te), en tre gas sem,
por Re so lu ção, a re pre sen ta ção ju di ci al aos seus cor -
pos de pro cu ra do res. Assim, o Se na do, que pos sui
sua Advo ca cia-Ge ral, pas sa ria a re pre sen tar a Casa
em ju í zo. A Câ ma ra dos De pu ta dos, que não pos sui
ins ti tu i ção com essa ca rac te rís ti ca, tam bém ado ta ria
a re pre sen ta ção ju di ci al por in ter mé dio de ser vi do res
da que la Casa. O ple i to não pros pe rou.

Ambas as pro vi dên ci as – a tra mi ta ção das pro-
pos tas e a en tre ga da re pre sen ta ção ju di ci al às res pec-
ti vas pro cu ra do ri as – sig ni fi ca ri am o exer cí cio ple no da
au to no mia do Po der Le gis la ti vo pra ti ca do pelo Con-
gres so Na ci o nal. Hoje, qual quer in ci den te ju di ci al que
en vol va a ad mi nis tra ção do Se na do e da Câ ma ra re sul-
ta em que os ad vo ga dos do Po der Le gis la ti vo ela bo ram
as pe ças ju di ci a is, mas quem as as si na e acom pa nha
em ju í zo são os mem bros da Advo ca cia-Ge ral da
União, ór gãos do Po der Exe cu ti vo.

Nos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral não é di fe ren-
te. Alguns es ta dos re co nhe cem a exis tên cia e o exer -
cí cio da re pre sen ta ção ju di ci al das pro cu ra do ri as dos
de ma is po de res que não o Exe cu ti vo. Em ou tros, po -
rém, há a cul tu ra da hi per tro fia do Po der Exe cu ti vo,
es ten den do sua mão lon ga so bre a ad mi nis tra ção
dos de ma is po de res, num pro ces so de usur pa ção de
com pe tên ci as que se mos tra su pe ra do pela evo lu ção
da te o ria da se pa ra ção dos po de res.

O pre do mí nio do Po der Exe cu ti vo se fir mou ao
lon go de dé ca das, des de a im plan ta ção da Re pú bli-
ca, em 1891. A esse tem po, os ideó lo gos re pu bli ca-
nos exer ci am o po si ti vis mo que cen tra li za va o Go ver-
no nas mãos do pre si den te da Re pú bli ca, dis tri bu in do
a dou tri na pe los Esta dos, onde esse do mí nio per ten-
cia ao go ver na dor. Entre me a da nos sa his tó ria por pe -
río dos de di ta du ra, evi den te men te o Po der Exe cu ti vo
se tor nou ex tre ma men te for te. As Assem bléi as Le gis-
la ti vas, na vi são dos po si ti vis tas, te ri am como ta re fa
prin ci pal – e qua se que ex clu si va – exa mi nar o or ça-
men to.

Com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de mo crá ti-
ca, em 1988, sur ge como im pres cin dí vel e ina diá vel
re ar ti cu lar o equi lí brio en tre os po de res de Esta do, re -
to man do os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio as prer -
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ro ga ti vas que ca rac te ri zam sua in de pen dên cia e sua
au to no mia. Den tre es sas prer ro ga ti vas ex sur ge, ob vi-
a men te, a re pre sen ta ção ju di ci al.

A se gun da mo di fi ca ção ao tex to ori gi nal in clui
na nor ma a in ti ma ção pes so al dos mem bros da car re-
i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, com a in ser ção da ex pres-
são ‘e bem as sim dos mem bros da car re i ra de Pro cu-
ra dor Fe de ral’, os qua is, na for ma do dis pos to no in ci-
so I do art. 37 da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6
de se tem bro de 2001, de têm ‘a re pre sen ta ção ju di ci al
e ex tra ju di ci al da União, quan to às suas ati vi da des
des cen tra li za das a car go de au tar qui as e fun da ções
pú bli cas, bem como a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra-
ju di ci al des sas en ti da des’.

Esse dis po si ti vo vem ao en con tro do art. 131 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que de fi ne a Advo ca cia-Ge ral
da União como ‘ins ti tu i ção que re pre sen ta a União, di -
re ta men te ou por meio de ór gão vin cu la do (..)’. A Pro -
cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, in te gra da pe los mem bros da 
car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, na for ma da Lei nº
10.480, de 2002, é o ór gão vin cu la do a que se re fe re
a Car ta Mag na, su bor di na do à Advo ca cia-Ge ral da
União.

Na ini ci a ti va da lei em foco, o Po der Exe cu ti vo
ex clui os re pre sen tan tes ju di ci a is di re tos da União
(Advo ga dos da União e Pro cu ra do res da Fa zen da
Na ci o nal), eis que es ses es tão con tem pla dos com a
in ti ma ção pes so al na Lei Com ple men tar nº 73, de
1993. Mas não po de ria fazê-lo em re la ção aos Pro cu-
ra do res Fe de ra is, que hoje in te gram os qua dros es ta-
tu tá ri os (Admi nis tra ção Di re ta) da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, esta úl ti ma, por sua vez vin cu la da à Advo ca-
cia-Ge ral da União.

Os Pro cu ra do res Fe de ra is atu am em nome dos
in te res ses da União em todo o ter ri tó rio na ci o nal, en -
vol vi dos em mi lha res de de man das ju di ci a is, não sen -
do jus to – mais que qual quer ou tro seg men to ju rí di co
– que não se be ne fi ci em da in ti ma ção pes so al para
sua pró pria se gu ran ça fun ci o nal e do Erá rio con tra a
ocor rên cia da per da de pra zos, a par do pla ne ja men-
to, a tem po, da boa de fe sa do pa tri mô nio e dos in te-
res ses pú bli cos.”

Tal era o meu en ten di men to so bre a pro po si ção,
até to mar co nhe ci men to do ques ti o na men to fe i to pelo 
Se na dor Tião Vi a na. Com efe i to, Sua Exce lên cia ar -
gu men ta, com pro pri e da de, que, da for ma como es ta-
va sen do pro pos ta a nova re da ção subs ti tu ti va, en se-
ja ria in ter pre ta ções va ri a das so bre a le ga li da de das
re pre sen ta ções ju di ci a is dos Po de res dos Esta dos e

do Dis tri to Fe de ral, cujo pon to cen tral se ria o não-em -
ba sa men to cons ti tu ci o nal de tais re pre sen ta ções.

Acre di to, in clu si ve, que tal pro ble ma se ria sa na-
do, pelo me nos em par te, se o Con gres so Na ci o nal
apro vas se a PEC nº 71/99, que con fe re per so na li da-
de ju rí di ca e re pre sen ta ção ju di ci al às pro cu ra do ri as
dos po de res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral. Esta
pro po si ção está tra mi tan do em con jun to com a re for-
ma do Ju di ciá rio.

III – Voto

Mais do que não se opor ao tex to cons ti tu ci o nal,
a pre sen te pro po si ção re co lo ca a au to no mia e a in de-
pen dên cia dos po de res no seu de vi do pa ta mar re la ti-
va men te à re pre sen ta ção ju di ci al, ao mes mo tem po
em que in clui o co man do para que os Pro cu ra do res
Fe de ra is pas sem a ser in ti ma dos pes so al men te, tam -
bém. Por isso, voto pela cons ti tu ci o na li da de do tex to
em exa me, cor re to em re la ção à téc ni ca le gis la ti va e à 
ju ri di ci da de, e pro pug no por sua apro va ção na for ma
do subs ti tu ti vo pro pos to, aco lhen do a re da ção ofe re-
ci da no Voto em Se pa ra do do Se na dor Tião Vi a na.

EMENDA CCJ Nº 1 (SUBSTITUTIVO)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, as sim como dos
mem bros da car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, será fe i-
ta pes so al men te, em qual quer pro ces so e grau de ju -
ris di ção.

§ 1º As in ti ma ções a se rem re a li za das fora da
sede do ju í zo se rão fe i tas por car ta re gis tra da, com
avi so de re ce bi men to.

§ 2º Apli ca-se, quan do cou ber, o dis pos to nes te
ar ti go aos Advo ga dos ou Pro cu ra do res da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, das Assem bléi as
Le gis la ti vas e da Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de-
ral, or ga ni za dos em car re i ra, na for ma do art. 132 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Edi-
son Lo bão, Pre si den te – Pe dro Si mon, Re la tor  –
Alo i zio Mer ca dan te – Tião Vi a na – Anto nio Car los
Va la da res – Fer nan do Be zer ra – Ael ton Fre i tas –
Ga ri bal di Alves Fi lho – José Ma ra nhão – Ju vên cio
da Fon se ca – Pa pa léo Paes – Pe dro Si mon – Luís
Otá vio – Anto nio Car los Ma ga lhães – Cé sar Bor -
ges – Re nil do San ta na – Ro dolp ho Tou ri nho –
Tas so Je re is sa ti – Jef fer son Pé res.
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR TIÃO VIANA, 
NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E CIDADANIA
Ado to, sem res tri ções, o bem ela bo ra do re la tó-

rio apre sen ta do pelo Se na dor Pe dro Si mon.
Qu an to ao mé ri to, tam bém con cor do com a al te-

ra ção pro pos ta por Sua Exce lên cia, a res pe i to da ex -
ten são da in ti ma ção pes so al sob exa me aos Pro cu ra-
do res Fe de ra is.

Cin gem-se mi nhas res tri ções ape nas à pre vi são
de “re pre sen ta ção ju di ci al dos Po de res dos Esta dos e 
do Dis tri to Fe de ral”, quan do o tex to apro va do na Câ -
ma ra dos De pu ta dos fala tão-so men te em “re pre sen-
tan tes ju di ci a is dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral”.

O art. 131 da Cons ti tu i ção Fe de ral reza que “a
Advo ca cia-Ge ral da União é ins ti tu i ção que, di re ta-
men te ou por in ter mé dio de ór gão vin cu la do, re pre-
sen ta a União, ju di ci al e ex tra ju di ci al men te”, es ta be le-
cen do, ou tros sim, que lei com ple men tar deve dis por
so bre sua or ga ni za ção, fun ci o na men to e suas fun-
ções de con sul to ria e as ses so ra men to do Po der Exe -
cu ti vo. Assim, não é cla ra a in ten ção da nor ma cons ti-
tu ci o nal: a AGU, afi nal, re pre sen ta di re i tos e in te res-
ses de to dos os ór gãos que com põem a es fe ra po lí ti-
co-ad mi nis tra ti va fe de ral – con subs tan ci a dos no ente
de di re i to pú bli co de no mi na do União – ou ape nas
aque les re la ti vos do Po der Exe cu ti vo?

A ques tão não é de so me nos im por tân cia. No
sis te ma pre si den ci a lis ta de go ver no, as di ver gên ci as
en tre Exe cu ti vo e Le gis la ti vo são mais que na tu ra is:
são da pró pria es sên cia do me ca nis mo de “fre i os e
con tra pe sos” (checks and ba lan ces). Em cer ta oca -
sião o Chi ef Jus ti ce War ren Bur ger, da Su pre ma Cor -
te dos EUA, afir mou que o pre si den ci a lis mo era um
sis te ma de go ver no cri a do, “pro po si ta da men te para
ge rar po lê mi cas, con fu são e dis cor dân ci as”.

Assim, à gui sa de ilus tra ção, se em pro ces so de
con tro le con cen tra do de cons ti tu ci o na li da de, pe ran te o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, se apre sen tar um con ten ci o-
so en tre o Con gres so Na ci o nal e o Pre si den te da Re pú-
bli ca, a quem deve aten der a Advo ca cia-Ge ral da União, 
à luz do dis pos to no ca put do dito art. 131 e do § 3º do
art 103 da Cons ti tu i ção Fe de ral: Ao Che fe de Go ver no
ou às Ca sas que com põem o Par la men to?

Ao co men tar o re fe ri do § 3º do art. 103, as sim se
ma ni fes tou o Mi nis tro Gil mar Men des:

“É di fí cil iden ti fi car a ra tio des sa dis po-
si ção. Uma in ter pre ta ção gra ma ti cal po de ria
le var à con clu são de que o Advo ga do-Ge ral
da União está obri ga do a de fen der a cons ti-
tu ci o na li da de da lei, mes mo na que les ca sos
em que o con tro le abs tra to de nor mas foi
ins ta u ra do a pe di do do Pre si den te da Re pú-
bli ca. Essa in ter pre ta ção po de ria le gi ti mar o

en ten di men to de que o Advo ga do-Ge ral da
União está obri ga do a de fen der a cons ti tu ci-
o na li da de da lei ques ti o na da, mes mo nos
ca sos de ma ni fes ta in cons ti tu ci o na li da de”
(Ju ris di ção Cons ti tu ci o nal. São Pa u lo: Sa -
ra i va, 1996, p. 42-43).

É ra zoá vel, por tan to, o en ten di men to de que os
de ma is Po de res de vem ter re pre sen ta ção ju di ci al
pró pria, mor men te para as si tu a ções que se ofe re-
çam ao Po der Ju di ciá rio como ne ces si da de de ar bi-
tra men to de con fli to en tre Exe cu ti vo e Le gis la ti vo.

To da via, a re da ção do art. 131 não con fe re a ne -
ces sá ria se gu ran ça para esse pro pó si to. Não por aca -
so, tra mi ta, pe ran te esta mes ma Co mis são, a Pro pos-
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 39, de 2001, cujo
subs ti tu ti vo, de la vra do no bre Se na dor Jef fer son Pe -
res, dá con ta exa ta men te do pro ble ma aqui sus ci ta do.

Por ou tro lado, se pre va le cen te o en ten di men to
de que a AGU re pre sen ta ju di ci al e ex tra ju di ci al men te
a União, sem dis tin ção de Po de res e, ain da, se essa
nor ma for con si de ra da, na es te i ra da dou tri na de Ma -
cha do- Hor ta, como re gra de “pré-or de na men to” para
os Esta dos, a re da ção dada ao subs ti tu ti vo ora em
apre ço não po de ria vin gar, por in cons ti tu ci o na li da de.

Enten do, po rém, que a dis cus são está aber ta e
lon ge de ser es go ta da. Me lhor se ria que a pre sen te
pro po si ção vi es se a ser so bres ta da até a pro mul ga-
ção da nova re gu la ção su ge ri da pela PEC nº 39, de
2001. Cre io que o im por tan te ob je ti vo vi sa do pela pro -
po si ção não nos au to ri za a im por-lhe so lu ção de con -
ti nu i da de. Para que o de ba te pos sa ter se gui men to,
sem pre ju í zo do ele va do mé ri to que o pro je to en cer ra,
pro po nho, en tão, com a de vi da li cen ça do re la tor, o
des mem bra men to do ca put do art. 1º do subs ti tu ti vo,
na for ma da se guin te su be men da. Caso Sua Exce lên-
cia ve nha a de cli nar da con tri bu i ção, fica a mes ma
con sig na da como emen da mo di fi ca ti va au tô no ma.

Dê-se ao art. 1º da pro po si ção a se guin te re da ção:
“Art. 1º A in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is

dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, bem as sim como
dos mem bros da car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, será 
fe i ta pes so al men te, em qual quer pro ces so e grau de
ju ris di ção.

§ 1º As in ti ma ções a se rem re a li za das fora da
sede do ju í zo se rão fe i tas por car ta re gis tra da, com
avi so de re ce bi men to.

§ 2º Apli ca-se, quan do cou ber, o dis pos to nes te
ar ti go aos Advo ga dos ou Pro cu ra do res da Câ ma ra
dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral, das Assem bléi as
Le gis la ti vas e da Câ ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de-
ral, or ga ni za dos em car re i ra, na for ma do art. 132 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.”

Sala das Re u niões, de ju lho de 2003. – Se na dor
Tião Vi a na.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Se na dor Pedro Simon

I – Re la tó rio

O pro je to em tela, de au to ria do Po der Exe cu ti-
vo, tra ta de ques tão fun da men tal para a de fe sa dos
in te res ses dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, vis to
que tor na re gra im po si ti va que os re pre sen tan tes ju di-
ci a is dos Po de res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral
se jam pes so al men te in ti ma dos dos atos pro ces su a is
de que se jam aque las en ti da des par te.Dis ci pli na, ain -
da, que quan do es sas in ti ma ções de vam ser fe i tas
fora da sede da de man da ju di ci al, se jam fe i tas por
car ta re gis tra da com avi so de re ce bi men to.

No pra zo re gi men tal não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção.

II – Aná li se

Pre li mi nar men te, não ha ve ria re pa ros ao re la tó-
rio e voto do emi nen te Re la tor na Câ ma ra dos De pu-
ta dos, De pu ta do Luiz Anto nio Fle ury Fi lho, que dis-
cor reu com per fe i ção so bre a ne ces si da de de es ten-
der aos re pre sen tan tes ju di ci a is dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral a nor ma que de ter mi na a in ti ma ção
pes so al des ses ser vi do res. O Po der Pú bli co é, mu i tas
ve zes, fla gra do em de ser ção da de fe sa dos in te res-
ses pú bli cos pelo de fe i to em atos pro ces su a is e pro -
ce di men ta is, es pe ci al men te quan do a re pre sen ta ção
em ju í zo é co me ti da a um con jun to de pro cu ra do res.
Ora, a in ti ma ção pes so al e a in ti ma ção por car ta re -
gis tra da ha ve rão de en con trar sem pre o pro cu ra dor
res pon sá vel pelo pro ces so, que pra ti ca rá dis ci pli na-
da men te os atos que lhe são exi gi dos, eli mi nan do-se
as hi pó te ses de re ve lia ou au sên cia de de fe sa do Po -
der Pú bli co.

Entre tan to, à pro po si ção se pro põe apre sen tar
emen da subs ti tu ti va, vez que acres cen ta ex pres são
ao tex to ori gi nal, vi san do in cor po rar na lei a in ti ma ção
dos pro cu ra do res de to dos os Po de res dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral e, as sim como, dos mem bros da
car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral. O que o subs ti tu ti vo
pro cu ra ino var é, na ver da de, uma cor re ção a uma
pos tu ra cul tu ral que vem sen do im pos ta des de a ins ti-
tu i ção da re pú bli ca, qual seja, a hi per tro fia do Po der
Exe cu ti vo.

Se a Cons ti tu i ção Fe de ral ado tou – e é prin ci pio
fun da men tal, cláu su la pé trea – a se pa ra ção dos po -
de res de Esta do, há que se con clu ir que a Re pú bli ca
di vi de o go ver no em três po de res, o Exe cu ti vo, Le gis-

la ti vo e o Ju di ciá rio. Dis tri bu iu, en tre es tes, com pe tên-
ci as, as se gu rou-lhes in de pen dên cia e au to no mia,
atri bu iu-lhes or ça men tos. Nes sa me di da, cada Po der
é res pon sá vel por seu qui nhão, sen do de fe so que um
po der in ter fi ra em ou tro, ou usur pe com pe tên ci as que
se jam ex clu si va men te suas.

Nes ta me di da, o País tem pra ti ca do a le i tu ra –
que este Re la tor en ten de equi vo ca da e ana crô ni ca –
de que só o Po der Exe cu ti vo tem re pre sen ta ção ju di-
ci al. Não é as sim, po rém, tan to que o cons ti tu in te ins -
ti tu iu sis te ma de pro cu ra do ri as para a União e para os 
Esta dos e Dis tri to Fe de ral, mas di re ci o na da men te
para o Po der Exe cu ti vo, tan to é que o Advo ga do-Ge-
ral da União está vin cu la do à Pre si dên cia da Re pú bli-
ca, as sim como as Pro cu ra do ri as dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral são par te in te gran te dos ga bi ne tes
dos res pec ti vos go ver na do res.

Ade ma is dis so, a des pe i to da in de pen dên cia e
da au to no mia dos po de res, há nu me ro sos pon tos de
con fli to em que um po der é for ça do a re i vin di car em
ju í zo me di das que têm no pólo ad ver so, em ge ral, o
Po der Exe cu ti vo. Como ima gi nar ou ad mi tir que, nes -
sas cir cuns tân ci as, os po de res não exer çam sua au -
to no mia e de vam su prir-se de pro cu ra do res que são
mem bros do Po der Exe cu ti vo?

Se o Po der Ju di ciá rio, as sim como o Po der Le -
gis la ti vo, dis põe de au to no mia ad mi nis tra ti va para li ci-
tar, fir mar con tra tos, res cin di-los, pror ro gá -los, mo di fi-
cá-los, ad mi nis trar seus re cur sos hu ma nos, en fim, re -
a li zar to das as ta re fas exe cu ti vas da sua ges tão, são
eles que de vem res pon der em ju í zo so bre as con se-
qüên ci as des sa ges tão, sen do que, em caso de con -
de na ção pe cu niá ria, a ver ba de cor ren te evi den te-
men te será à con ta do seu or ça men to pró prio.

A ma té ria não é nova. Este Re la tor apre sen tou
no Se na do pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal – PEC 
nº 71/99 –, mo di fi can do a re da ção do ar ti go 18 e al te-
ran do o teor do ar ti go 132 da Car ta Fe de ral, exa ta-
men te com o es co po de as se gu rar a re pre sen ta ção
ju di ci al dos po de res de Esta do. Igual men te, foi apre -
sen ta do pro je to de lei – PLS nº 539/99 – vi san do al te-
rar o ar ti go 12 do Có di go de Pro ces so Ci vil, im pon do
que, den tro das res pec ti vas com pe tên ci as, as ações
ju di ci a is de vam ser pa tro ci na das pe los pro cu ra do res
dos res pec ti vos po de res.

Por ou tro lado, a ma té ria foi le va da ao co nhe ci-
men to pes so al do Se nhor Pre si den te do Se na do Fe -
de ral, em ad mi nis tra ção re cen te, me di an te ofí cio e de 
viva voz, ple i te an do os in ter lo cu to res, pri me i ro, o exa -
me da pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal e do pro je-
to de lei e, se gun do, que o pró prio Se na do Fe de ral (e
a Câ ma ra dos De pu ta dos, igual men te), en tre gas sem,
por Re so lu ção, a re pre sen ta ção ju di ci al aos seus cor -
pos de pro cu ra do res. Assim, o Se na do, que pos sui
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sua Advo ca cia Ge ral, pas sa ria a re pre sen tar a Casa
em ju í zo. A Câ ma ra dos De pu ta dos, que não pos sui
ins ti tu i ção com essa ca rac te rís ti ca, tam bém ado ta ria
a re pre sen ta ção ju di ci al por in ter mé dio de ser vi do res
da que la Casa. O ple i to não pros pe rou.

Ambas as pro vi dên ci as – a tra mi ta ção das pro -
pos tas e a en tre ga da re pre sen ta ção ju di ci al às res -
pec ti vas pro cu ra do ri as – sig ni fi ca ri am o exer cí cio ple -
no da au to no mia do Po der Le gis la ti vo pra ti ca do pelo
Con gres so Na ci o nal. Hoje, qual quer in ci den te ju di ci al
que en vol va a ad mi nis tra ção do Se na do e da Câ ma ra
re sul ta em que os ad vo ga dos do Po der Le gis la ti vo
ela bo ram as pe ças ju di ci a is, mas quem as as si na e
acom pa nha em ju í zo são os mem bros da Advo ca-
cia-Ge ral da União, ór gão do Po der Exe cu ti vo.

Nos Esta dos e no Dis tri to Fe de ral não é di fe ren-
te. Alguns Esta dos re co nhe cem a exis tên cia e o exer -
cí cio da re pre sen ta ção ju di ci al das pro cu ra do ri as dos
de ma is po de res que não o Exe cu ti vo. Em ou tros, po -
rém, há a cul tu ra da hi per tro fia do Po der Exe cu ti vo,
es ten den do sua mão lon ga so bre a ad mi nis tra ção
dos de ma is po de res, num pro ces so de usur pa ção de
com pe tên ci as que se mos tra su pe ra do pela evo lu ção
da te o ria da se pa ra ção dos po de res.

O pre do mí nio do Po der Exe cu ti vo se afir mou ao
lon go de dé ca das, des de a im plan ta ção da Re pú bli ca,
em 1891. A esse tem po, os ideó lo gos re pu bli ca nos
exer ci am o po si ti vis mo que cen tra li za va o Go ver no nas
mãos do Pre si den te da Re pú bli ca, dis tri bu in do a dou tri-
na pe los Esta dos, onde esse do mí nio per ten cia ao Go -
ver na dor. Entre me a da nos sa his tó ria por pe río dos de
di ta du ra, evi den te men te o Po der Exe cu ti vo se tor nou
ex tre ma men te for te. As Assem bléi as Le gis la ti vas, na vi -
são dos po si ti vis tas, te ria como ta re fa prin ci pal – e qua -
se que ex clu si va – de exa mi nar o or ça men to.

Com a pro mul ga ção da cons ti tu i ção de mo crá ti-
ca, em 1988, sur ge como im pres cin dí vel e ina diá vel
re ar ti cu lar o equi lí brio en tre os po de res de Esta do, re -
to man do os Po de res Le gis la ti vo e Ju di ciá rio as prer -
ro ga ti vas que ca rac te ri zam sua in de pen dên cia e sua
au to no mia. Den tre es sas prer ro ga ti vas ex sur ge, ob vi-
a men te, a re pre sen ta ção ju di ci al.

A se gun da mo di fi ca ção ao tex to ori gi nal in clui
na nor ma a in ti ma ção pes so al dos mem bros da car re-
i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, com a in ser ção da ex pres-
são “e bem as sim dos mem bros da car re i ra de Pro cu-
ra dor Fe de ral”, os qua is, na for ma do dis pos to no in ci-
so I do art. 37 da Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6
de se tem bro de 2001, de têm “a re pre sen ta ção ju di ci al
e ex tra ju di ci al da União, quan to às suas ati vi da des
des cen tra li za dos a car go de au tar qui as e fun da ções
pú bli cas, bem como a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra-
ju di ci al des sas en ti da des”

Esse dis po si ti vo vem ao en con tro do art. 131 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que de fi ne a Advo ca cia-Ge ral

da União como “ins ti tu i ção que re pre sen ta a União,
di re ta men te ou atra vés de ór gão vin cu la do (...)”. A
Pro cu ra do ria-Ge ral Fe de ral, in te gra da pe los mem-
bros da car re i ra de Pro cu ra dor Fe de ral, na for ma da
Lei nº 10.480, de 2002, é o ór gão vin cu la do a que se
re fe re a Cada Mag na, su bor di na do à Advo ca cia-Ge-
ral da União.

Na ini ci a ti va da lei em foco, o Po der Exe cu ti vo
ex clui os re pre sen tan tes ju di ci a is di re tos da União
(Advo ga dos da União e Pro cu ra do res da Fa zen da
Na ci o nal), eis que es ses es tão con tem pla dos com a
in ti ma ção pes so al na Lei Com ple men tar nº 73, de
1993. Mas não po de ria fazê-lo em re la ção aos Pro cu-
ra do res Fe de ra is, que hoje in te gram os qua dros es ta-
tu tá ri os (Admi nis tra ção Di re ta) da Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, esta úl ti ma, por sua vez, vin cu la da à Advo ca-
cia – Ge ral da União.

Os Pro cu ra do res Fe de ra is atu am em nome dos
in te res ses da União em todo o ter ri tó rio na ci o nal, en -
vol vi dos em mi lha res de de man das ju di ci a is, não sen -
do jus to – mais que qual quer ou tro seg men to ju rí di co
– que não se be ne fi ci em da in ti ma ção pes so al para
sua pró pria se gu ran ça fun ci o nal e do Erá rio con tra a
ocor rên cia da per da de pra zos, a par do pla ne ja men-
to, a tem po, da boa de fe sa do pa tri mô nio e dos in te-
res ses pú bli cos.

III – Voto

Mais do que não se opor ao tex to cons ti tu ci o nal,
a pre sen te pro po si ção re co lo ca a au to no mia e a in de-
pen dên cia dos po de res no seu de vi do pa ta mar re la ti-
va men te à re pre sen ta ção ju di ci al, ao mes mo tem po
em que in clui o co man do para que os Pro cu ra do res
Fe de ra is pas sem a ser in ti ma dos pes so al men te tam -
bém. Por isso, voto pela cons ti tu ci o na li da de do tex to
em exa me, cor re to em re la ção à téc ni ca le gis la ti va e à 
ju ri di ci da de, e pro pug no por sua apro va ção na for ma
do subs ti tu ti vo pro pos to.

EMENDA CCJ Nº (SUBSTITUTIVA)

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is

dos Po de res dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral bem
as sim dos mem bros da car re i ra de Pro cu ra dor Fe de-
ral, será fe i ta pes so al men te, em qual quer pro ces so e
grau de ju ris di ção.

Pa rá gra fo úni co As in ti ma ções a se rem re a li za-
das fora da sede do ju í zo se rão fe i tas por car ta re gis-
tra da, com avi so de re ce bi men to.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor trin ta dias após a
data de sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Pe dro Si mon, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

Art. 103. Po dem pro por a ação de in cons ti tu ci-
o na li da de:
.................. ..................................................................

§ 3º Qu an do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral apre -
ci ar a in cons ti tu ci o na li da de, em tese, de nor ma le gal
ou ato nor ma ti vo, ci ta rá, pre vi a men te, o Advo ga-
do-Ge ral da União, que de fen de rá o ato ou tex to im -
pug na do.
....................................................................................

Art. 131. A Advo ca cia-Ge ral da União é a ins ti-
tu i ção que, di re ta men te ou atra vés de ór gão vin cu la-
do, re pre sen ta a União, ju di ci al e ex tra ju di ci al men te,
ca ben do-lhe, nos ter mos da lei com ple men tar que
dis pu ser so bre sua or ga ni za ção e fun ci o na men to,
as ati vi da des de con sul to ria e as ses so ra men to ju rí-
di co do Po der Exe cu ti vo.

§ 1º A Advo ca cia-Ge ral da União tem por che fe
o Advo ga do-Ge ral da União, de li vre no me a ção pelo
Pre si den te da Re pú bli ca den tre ci da dãos ma i o res de
trin ta e cin co anos, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta-
ção ili ba da.

§ 2º O in gres so nas clas ses ini ci a is das car re i-
ras da ins ti tu i ção de que tra ta este ar ti go

far-se-á me di an te con cur so pú bli co de pro vas e
tí tu los.

§ 3º Na exe cu ção da dí vi da ati va de na tu re za tri -
bu tá ria, a re pre sen ta ção da União cabe à Pro cu ra do-
ria-Ge ral da Fa zen da Na ci o nal, ob ser va do o dis pos to
em lei.

Art. 132. Os Pro cu ra do res dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral, or ga ni za dos em car re i ra, na qual o in-
gres so de pen de rá de con cur so pú bli co de pro vas e tí -
tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos Advo ga dos
do Bra sil em to das as suas fa ses, exer ce rão a re pre-
sen ta ção ju di ci al e a con sul to ria ju rí di ca das res pec ti-
vas uni da des fe de ra das.

Pa rá gra fo úni co. Aos pro cu ra do res re fe ri dos
nes te ar ti go é as se gu ra da es ta bi li da de após três
anos de efe ti vo exer cí cio, me di an te ava li a ção de de -
sem pe nho pe ran te os ór gãos pró pri os, após re la tó rio
cir cuns tan ci a do das cor re ge do ri as.
....................................................................................

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

....................................................................................
Art. 12. Se rão re pre sen ta dos em ju í zo, ati va e

pas si va men te:
I – a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os

Ter ri tó ri os, por seus pro cu ra do res;
II – o Mu ni cí pio, por seu Pre fe i to ou pro cu ra dor;
III – a mas sa fa li da, pelo sín di co;
IV – a he ran ça ja cen te ou va can te, por seu cu ra dor;
V – o es pó lio, pelo in ven ta ri an te;
VI – as pes so as ju rí di cas, por quem os res pec ti-

vos es ta tu tos de sig na rem, ou, não os de sig nan do,
por seus di re to res;

VII – as so ci e da des sem per so na li da de ju rí di ca,
pela pes soa a quem cou ber a ad mi nis tra ção dos seus 
bens;

VIII – a pes soa ju rí di ca es tran ge i ra, pelo ge ren-
te, re pre sen tan te ou ad mi nis tra dor de sua fi li al, agên -
cia ou su cur sal aber ta ou ins ta la da no Bra sil (art. 88,
pa rá gra fo úni co);

IX – o con do mí nio, pelo ad mi nis tra dor ou pelo
sín di co.

§ 1º Qu an do o in ven ta ri an te for da ti vo, to dos os
her de i ros e su ces so res do fa le ci do se rão au to res ou
réus nas ações em que o es pó lio for par te.

§ 2º As so ci e da des sem per so na li da de ju rí di ca,
quan do de man da das, não po de rão opor a ir re gu la ri-
da de de sua cons ti tu i ção.

§ 3º o ge ren te da fi li al ou agên cia pre su me-se
au to ri za do, pela pes soa ju rí di ca es tran ge i ra, a re ce-
ber ci ta ção ini ci al para o pro ces so de co nhe ci men to,
de exe cu ção, ca u te lar e es pe ci al.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.229-43, 
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dis põe so bre a cri a ção, re es tru tu ra-
ção e or ga ni za ção de car re i ras, car gos e
fun ções co mis si o na das téc ni cas no âm-
bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di -
re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

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

Art. 37. São atri bu i ções dos ti tu la res do car go
de Pro cu ra dor Fe de ral:

I – a re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al da
União, quan to às suas ati vi da des des cen tra li za das a
car go de au tar qui as e fun da ções pú bli cas, bem como a
re pre sen ta ção ju di ci al e ex tra ju di ci al des sas en ti da des;
....................................................................................
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LEI Nº 10.480, DE 2 DE JULHO DE 2002

Dis põe so bre o Qu a dro de Pes so al
da Advo ca cia-Ge ral da União, a cri a ção
da Gra ti fi ca ção de De sem pe nho de Ati vi-
da de de Apo io Téc ni co-Admi nis tra ti vo na 
AGU – GDAA, cria a Pro cu ra do ria-Ge ral
Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 73,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993

Insti tui a Lei Orgâ ni ca da Advo ca-
cia-Ge ral da União e dá ou tras pro vi dên ci as.

PARECERES Nº 807, 808 E 809, DE 2003

So bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 
186, de 2001, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do 
Li vro; e so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 62, de 2002, de au to ria do Se na dor Fre -
i tas Neto, que dis põe so bre a uti li za ção
de li vros di dá ti cos no en si no fun da men-
tal e mé dio (tra mi tan do em con jun to, nos
ter mos do Re que ri men to nº 201, de 2002)

PARECER Nº 807, DE 2003
Da Co mis são de Con 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 186, de 2001,
an tes da apro va ção do re que ri men to de tra mi ta ção

con jun ta com o PLS 62/2002)

Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do, com pe te a esta co mis são pro nun ci ar-se
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 do PLS nº 186, de 2001, dis tri bu í do tam bém à
Co mis são de Edu ca ção, nos ter mos do art. 49, I do
Re gi men to.

2. O pro je to, de au to ria do Se na dor José Sar ney,
bus ca cri ar con di ções para que o Po der Pú bli co pro -
mo va o mais am plo aces so de todo ci da dão bra si le i ro
aos nos sos bens cul tu ra is, em con so nân cia com o
dis pos to no art. 215 da Cons ti tu i ção Fe de ral: “O Esta -
do ga ran ti rá a to dos o ple no exer cí cio dos di re i tos cul -
tu ra is e aces so às fon tes da cul tu ra na ci o nal.”

3. Para atin gir esse ob je ti vo, pro põe a ins ti tu i ção
da Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro, por meio de de zo i to ar ti-
gos, or ga ni za dos em cin co ca pí tu los, que tra tam de: I
– Di re tri zes Ge ra is; II – Do Li vro; III – Da Edi to ra ção,

dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção do li vro; IV – Da Di fu-
são do Li vro e V – Das Dis po si ções Ge ra is.

4. Em de fe sa do pro je to, o au tor ar gu men ta que
a de mo cra ti za ção do aces so ao li vro é con di ção bá si-
ca para que se te nha uma na ção de sen vol vi da. E
acres cen ta: “por in ter mé dio da le i tu ra é que se for ma
o ci da dão le tra do, apto a ler e a en ten der a in for ma-
ção fi xa da pela es cri ta; a con vi ver com fa mi li a ri da de
com o li vro, a im pren sa es cri ta e o com pu ta dor; a con -
su mir li te ra tu ra, ciên cia e in for ma ção, em be ne fí cio da 
am pli a ção do seu uni ver so de co nhe ci men to, me lho-
ria de sua qua li da de de vida e res ga te so ci al e eco nô-
mi co do Pais.”

5. Du ran te o pra zo re gi men tal men te con ce di do
para a apre sen ta ção de emen das, ne nhu ma ini ci a ti va
nes se sen ti do che gou ao co nhe ci men to des ta co mis são.

II – Aná li se

6. Den tre os as pec tos mais im por tan tes do pro -
je to des ta cam-se, de iní cio, as di re tri zes ge ra is da po -
lí ti ca na ci o nal do li vro:

I – as se gu rar ao ci da dão o ple no exer cí cio do di -
re i to de aces so ao li vro, meio prin ci pal e in subs ti tu í vel
na di fu são da cul tu ra e trans mis são do co nhe ci men to,
no fo men to da pes qui sa so ci al e ci en tí fi ca, na con ser-
va ção do pa tri mô nio cul tu ral do País e no me lho ra-
men to da qua li da de de vida;

II – fo men tar e apo i ar a pro du ção, a edi ção, a
dis tri bu i ção, a co mer ci a li za ção e a di fu são do li vro;

III – es ti mu lar a pro du ção in te lec tu al dos au to res
bra si le i ros de obras ci en tí fi cas e cul tu ra is;

IV – pro mo ver e in cen ti var o há bi to da le i tu ra;

V – pro pi ci ar os me i os para con ver ter o Bra sil
em um gran de cen tro edi to ri al;

VI – fo men tar a ex por ta ção de li vros na ci o na is, a fim
de as se gu rar sua pre sen ça no mer ca do in ter na ci o nal;

VII – apo i ar a li vre cir cu la ção do li vro no País;

VIII – ca pa ci tar a po pu la ção para o uso do li vro
como fa tor fun da men tal para seu pro gres so eco nô mi-
co, po lí ti co, so ci al e para a jus ta dis tri bu i ção de ren da;

IX – for ne cer a ins ta la ção e a am pli a ção, no País,
de li vra ri as, bi bli o te cas e pon tos de ven da do li vro;

X – iden ti fi car e cri ar par ce ri as para a im ple men-
ta ção dos pro gra mas es ta be le ci dos nes ta lei;

XI – pro pi ci ar aos au to res, edi to res, dis tri bu i do-
res e li vre i ros as con di ções ne ces sá ri as ao cum pri-
men to do dis pos to nes ta lei.
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7. Tam bém são dig nos de nota a de fi ni ção de li -
vro, de edi tor, de dis tri bu i dor, de li vre i ro, a obri ga to ri e-
da de de se ins cre ver em cada exem plar de uma edi -
ção o Nú me ro Inter na ci o nal Pa dro ni za do (ISBN), as -
sim como a nor ma de ca ta lo ga ção na pu bli ca ção.

8. Res sal tar es ses e ou tros mé ri tos do pro je to,
en tre tan to, foge ao âm bi to de com pe tên cia des ta co -
mis são, pois tal ta re fa com pe te à Co mis são de Edu -
ca ção, que o exa mi na rá em de ci são ter mi na ti va.

9. Qu an to aos re qui si 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, três ques tões de vem
ser re for mu la das por esta co mis são. A pri me i ra de las,
fa cil men te sa ná vel, é in clu ir ao seu fi nal, como art. 18, 
a cláu su la de vi gên cia, em subs ti tu i ção ao ar ti go que
de ter mi na ao Po der Exe cu ti vo de re gu la men tar esta
lei em cen to e oi ten ta dias após a data de pu bli ca ção,
con for me es ta be le ce a 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,
com a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107,
de 2001.

10. Em obe diên cia a essa ori en ta ção, su ge re-se
o acrés ci mo de cláu su la de vi gên cia, em subs ti tu i ção
à de ter mi na ção de pra zo, ao Po der Exe cu ti vo, para a
re gu la men ta ção da lei, me di da con si de ra da in cons ti-
tu ci o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como se ob -
ser va na de ci são pro fe ri da na se guin te ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de:

ADIN 546-4. Mo vi da pelo Go ver na dor
do Esta do do Rio Gran de do

Sul con tra a Assem bléia Le gis la ti va do
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Re la tor Mi nis tro Mo re i ra Alves. Con ce-
di da a li mi nar. De ci são do mé ri to:

Emen ta: Ação di re ta de in cons ti tu ci o-
na li da de. Arts. 4º e 5º da Lei n0 9.265, de 13 
de ju nho de 1991, do Esta do do Rio Gran de
do Sul.

 – Tra tan do-se de pro je to de lei de
ini ci a ti va pri va ti va do Che fe do

Po der Exe cu ti vo, não pode o Po der
Le gis la ti vo as si nar-lhe pra zo para o exer-
cí cio des sa prer ro ga ti va sua. (gri fo nos so)

 – Não ha ven do au men to de des pe sa,
o Po der Le gis la ti vo pode emen dar pro je to
de ini ci a ti va pri va ti va do Che fe do Po der
Exe cu ti vo, mas esse po der não é ili mi ta do,
não se es ten den do ele a emen das que não
guar dem es tre i ta per ti nên cia com o ob je to
do pro je to en ca mi nha do ao Le gis la ti vo pelo
Exe cu ti vo e que di gam res pe i to a ma té ria

que tam bém é da ini ci a ti va pri va ti va da que la
au to ri da de.

Ação jul ga da pro ce den te para de cla rar
a in cons ti tu ci o na li da de dos ar ti gos 4º e 5º
da Lei nº 9.265, de 13 de ju nho de 1991.

Aduz o re la tor em seu voto:

“Te nho esse dis po si ti vo como in cons ti-
tu ci o nal por in frin gên cia do ar ti go 2º da
Cons ti tu i ção Fe de ral, uma vez que, em se
tra tan do de pro je to de lei que é da ini ci a ti va
pri va ti va do Che fe do Po der exe cu ti vo, a
quem com pe te ex clu si va men te exa mi nar a
opor tu ni da de e a con ve niên cia de exer cê-la,
não pode o Po der Le gis la ti vo as si nar-lhe
pra zo para o exer cí cio des sa prer ro ga ti va
sua, por ca rac te ri zar-se tal im po si ção uma
mo da li da de de usur pa ção de atri bu i ção que
lhe é pró pria.”

11. A se gun da ques tão diz res pe i to à ad mis si bi li-
da de de pro je tos au to ri za ti vos em ma té ria ad mi nis tra ti-
va, O as sun to tem ge ra do con tro vér si as no Con gres so,
re sol vi das de modo di fe ren te na Câ ma ra dos De pu ta-
dos e no Se na do Fe de ral. Con trá ria à ado ção de pro je-
tos au to ri za ti vos em ma té ria de ini ci a ti va pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca, a Câ ma ra dos De pu ta dos
ad mi te, por for ça de al te ra ção re gi men tal efe tu a da em
1991, a in di ca ção di re ci o na da a ou tro Po der, su ge rin-
do a ado ção de pro vi dên cia, a re a li za ção de ato ad mi-
nis tra ti vo ou de ges tão ou o en vio de pro je to so bre ma -
té ria de sua com pe tên cia ex clu si va, con for me dis põe o 
Re gi men to Inter no no art. 113, in ci so I.

12. Assim, pro po si ções que au to ri zam o Po der
Exe cu ti vo a cri ar es co las, a ins ti tu ir ser vi ços no âm bi-
to da ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, a au men tar re mu-
ne ra ção de ser vi do res, a al te rar car re i ras, e que, por -
tan to, in va dem a com pe tên cia de ini ci a ti va le gis la ti va
pri va ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, têm sido de vol-
vi das ao au tor, pela Mesa Di re to ra da que la Casa,
com a ori en ta ção de que seja trans for ma do em in di-
ca ção, nos ter mos do art. 113 do Re gi men to Inter no.

13. Se me lhan te ori en ta ção tem sido ofe re ci da
aos De pu ta dos pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus -
ti ça e Re da ção da Câ ma ra, que as con so li dou na Sú -
mu la de Ju ris pru dên cia nº 1, de 1º de de zem bro de
1994, em que se fi xam dois en ten di men tos fun da-
men ta is. O pri me i ro de les es ta be le ce que pro je to de
lei, de au to ria de De pu ta do ou Se na dor, que au to ri za
o Po der Exe cu ti vo a to mar de ter mi na da pro vi dên cia,
de sua com pe tên cia ex clu si va, é in cons ti tu ci o nal.

14. O se gun do de ter mi na que pro je to de lei, de
au to ria de De pu ta do ou Se na dor, que dis põe so bre a
cri a ção de es ta be le ci men to de en si no é in cons ti tu ci o-
nal. São apre sen ta dos, como fun da men tos da de ci-
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são, o § 1º do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral e § 1” e
in ci so II do art. 164 do Re gi men to Inter no.

O Se na do Fe de ral, ao con trá rio, ado ta pos tu ra
fa vo rá vel à cons ti tu ci o na li da de dos pro je tos de lei au -
to ri za ti vos, con for me en ten di men to ex pres so no Pa-
re cer nº 527/98, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, em res pos ta ao re que ri men to nº 771, de
1996, em con sul ta do Ple ná rio, for mu la da por ini ci a ti-
va do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. O pa re cer, que teve
como re la tor o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, foi apro va-
do pelo Ple ná rio em 12 de no vem bro de 1998 e con -
clui pela ad mis si bi li da de de lei au to ri za ti va, nos se-
guin tes ter mos:

“Des ca be a im pug na ção de toda e
qual quer lei au to ri za ti va, em ge ral, sob a
aná li se de sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di-
ci da de. As leis au to ri za ti vas ad mi nis tra ti-
vas, or ça men tá ria e tri bu tá ri as têm apo io
dou tri ná rio, ju rí di co e le gal, en con tran do
con fir ma ção ju ris pru den ci al quan to à sua
es sên cia, à sua for ma ção, mo ti vo pelo
qual se re co men da a sua ad mis si bi li da de.”

Acres cen ta ain da:

“1) Qu an to à na tu re za ju rí di ca do pro-
je to de lei au to ri za ti va, tra ta-se de pro je to de 
lei como qual quer ou tro, com a pe cu li a ri da-
de de ser au to ri za ti vo e não im pos to.

2) Po si ti va men te, todo e qual quer pro-
je to de lei au to ri za ti va tem por es co po con -
ce der au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo para
exer cer com pe tên cia que lhe é pró pria e pri -
va ti va, sem con tra di ção, em face dos mo ti-
vos já ex pos tos.

3) Obvi a men te, esse tipo de lei é pos-
sí vel de san ção. Nada ex clui da san ção nem 
de veto.

4) Qu an to à pro mul ga ção, e con for me
o pre vis to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, o pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de
dis cus são e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou 
pro mul ga ção, se a Casa re vi so ra o apro var,
ou ar qui va do, se o re je i tar.

5) Qu an to à pos si bi li da de de ar güi ção
de in cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti-
va, e pe los mo ti vos ex pos tos, esse tipo de
lei não é pas sí vel de se me lhan te ar gui ção.

6) Pe los fun da men tos já enun ci a dos,
não há, em prin cí pio, ví cio de ini ci a ti va.
Cum pre, en tre tan to, ob ser var que o Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral tem sú mu la, de nº 5,

as se ve ran do que a san ção do pro je to su pre
a fal ta de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo’.

7) O efe i to ju rí di co de uma lei au to ri za-
ti va é o de su ge rir ao Po der Exe cu ti vo, como 
for ma de co la bo ra ção, a prá ti ca de ato de
sua com pe tên cia. Os po de res são au tô no-
mos, po rém har mô ni cos, o que per mi te pro -
ce di men to con ju ga do.”

15. A ter ce i ra ques tão diz res pe i to à com pe tên-
cia da União para le gis lar so bre o as sun to. Con for-
me dis põe a Cons ti tu i ção, em seu art. 24, IX, com-
pe te à União e os Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos 
Mu ni cí pi os, le gis lar con cor ren te men te so bre “edu ca-
ção, cul tu ra, en si no e des por to”. No âm bi to da le gis-
la ção con cor ren te, a com pe tên cia da União se li mi ta
ao es ta be le ci men to de nor mas ge ra is.

16. Esta be le cer nor mas ge ra is não sig ni fi ca de -
ter mi nar ações di re tas para os Esta dos e Mu ni cí pi os,
como faz o pro je to, no art. 12. No en tan to, a in cons ti tu-
ci o na li da de do art. 12 pode ser sa na da me di an te
emen da que lhe re ti re o in ci so que atri bui ações es pe-
cí fi cas aos Esta dos e Mu ni cí pi os. A im po si ção con ti da
no art. 18 tam bém pa de ce de ví cio de ini ci a ti va, pois
não com pe te ao Po der Le gis la ti vo fi xar ta re fas ao Po -
der Exe cu ti vo.

III – Voto

Assim, em ob ser vân cia à ori en ta ção con ti da no
Pa re cer nº 527/98 des ta Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, voto pela cons ti tu ci o na li da de, ju -
ri di ci da de e re gi men ta li da de do Pro je to de Lei do Se -
na do nº 186, de 2001, nos ter mos das se guin tes
emen das:

EMENDA Nº 1–CCJ

Su pri ma-se o in ci so I do art. 12 do Pro je to de Lei 
do Se na do nº 186, de 2001, re mu ne ran do-se os de -
ma is.

EMENDA Nº 2–CCJ

Dê-se ao art. 18 do Pro je to de Lei do Se na do nº
186, de 2001, a se guin te re da ção:

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Bel lo Par ga, Re la tor –
Ro meu Tuma – Wal deck Orné las – Osmar Dias –
Lú cio Alcân ta ra – José Edu ar do Du tra  – Sér gio
Ma cha do – Iris Re zen de – Ma ria do Car mo Alves –
Se bas tião Ro cha – Antô nio Car los Jú ni or.
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PARECER Nº 808, DE 2003
Da Co mis são de Con ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia

(So bre os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 186,
 de 2001, e 62, de 2002, após a apro va ção
 do re que ri men to de tra mi ta ção con jun ta)

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Jú ni or

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 101, I, do Re gi men to Inter no
do Se na do, com pe te a esta co mis são pro nun ci ar-se
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 do PLS nº 186, de 2001, e do PLS nº 62, de
2002, que tra mi tam em con jun to (Re que ri men to nº
201, de 2002, do Se na dor Ri car do San tos, apro va do
na ses são de li be ra ti va or di ná ria do dia 16 de maio de
2000), dis tri bu í dos tam bém à Co mis são de Edu ca-
ção, con for me dis põe o art. 49, I do Re gi men to.

O PLS nº 186, de 2001, de au to ria do Se na dor
José Sar ney, ob je ti va cri ar con di ções para que o Po -
der Pú bli co pro mo va o mais am plo aces so de todo ci -
da dão bra si le i ro aos nos sos bens cul tu ra is, em con -
so nân cia com o dis pos to no art. 215 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, que de ter mi na, ao Esta do, ga ran tir a to dos o
ple no exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e o aces so às
fon tes da cul tu ra na ci o nal.

Orga ni za do em de zo i to ar ti gos, dis tri bu í dos em
cin co ca pí tu los, o pro je to ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do
Li vro, es ta be le ce di re tri zes e con ce i tos, dis põe so bre
o li vro, sua edi to ra ção, dis tri bu i ção e co mer ci a li za ção,
pre vê for mas de in cen ti vo fis cal e cria me ca nis mos
para a di fu são do li vro.

Em de fe sa do pro je to, o au tor ar gu men ta que a
de mo cra ti za ção do aces so ao li vro é con di ção bá si ca
para que se te nha uma na ção de sen vol vi da. E acres -
cen ta: “por in ter mé dio da le i tu ra é que se for ma o ci -
da dão le tra do, apto a ler e a en ten der a in for ma ção fi -
xa da pela es cri ta; a con vi ver com fa mi li a ri da de com o
li vro, a im pren sa es cri ta e o com pu ta dor; a con su mir
li te ra tu ra, ciên cia e in for ma ção, em be ne fí cio da am -
pli a ção do seu uni ver so de co nhe ci men to, me lho ria
de sua qua li da de de vida e res ga te so ci al e eco nô mi-
co do País.”

De au to ria do Se na dor Fre i tas Neto, o PLS 62
de 2002 tem por ob je ti vo sim pli fi car a ado ção de li vros
di dá ti cos no en si no fun da men tal e mé dio e pre ser var
a li ber da de de es co lha por par te de pro fes so res e das 
ins ti tu i ções edu ca ci o na is. O au tor pre ten de tam bém
es ta be le cer um con tro le so bre a subs ti tu i ção for ça da
dos li vros a cada ano le ti vo, para “com ba ter a uti li za-
ção de li vros des car tá ve is, a prá ti ca de mo di fi ca ções
em pe que na es ca la e as con di ções vi si vel men te ina -

de qua das de apre sen ta ção e aca ba men to que one-
ram o Po der Pú bli co e as fa mí li as”, con for me sa li en ta
em sua jus ti fi ca ção.

Os pro je tos em exa me não re ce be ram emen das
no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

a) PLS nº 186, de 2001
Den tre os as pec tos mais im por tan tes do pro je to

des ta cam-se, de iní cio, as di re tri zes ge ra is da po lí ti ca
na ci o nal do li vro:

I – as se gu rar ao ci da dão o ple no exer cí cio do di -
re i to de aces so ao li vro, meio prin ci pal e in subs ti tu í vel
na di fu são da cul tu ra e trans mis são do co nhe ci men to,
no fo men to da pes qui sa so ci al e ci en tí fi ca, na con ser-
va ção do pa tri mô nio cul tu ral do País e no me lho ra-
men to da qua li da de de vida;

II – fo men tar e apo i ar a pro du ção, a edi ção, a
dis tri bu i ção, a co mer ci a li za ção e a di fu são do li vro;

III – es ti mu lar a pro du ção in te lec tu al dos au to res
bra si le i ros de obras ci en tí fi cas e cul tu ra is;

IV – pro mo ver e in cen ti var o há bi to da le i tu ra;
IV – pro pi ci ar os me i os para con ver ter o Bra sil

em um gran de cen tro edi to ri al;
V – fo men tar a ex por ta ção de li vros na ci o na is, a

fim de as se gu rar sua pre sen ça no mer ca do in ter na ci-
o nal;

VI – apo i ar a li vre cir cu la ção do li vro no País;
VII – ca pa ci tar a po pu la ção para o uso do li vro

como fa tor fun da men tal para seu pro gres so eco nô mi-
co, po lí ti co, so ci al e para a jus ta dis tri bu i ção de ren da;

VIII – for ne cer a ins ta la ção e a am pli a ção, no
País, de li vra ri as, bi bli o te cas e pon tos de ven da do li -
vro;

IX – iden ti fi car e cri ar par ce ri as para a im ple-
men ta ção dos pro gra mas es ta be le ci dos nes ta lei;

X – pro pi ci ar aos au to res, edi to res, dis tri bu i do-
res e li vre i ros as con di ções ne ces sá ri as ao cum pri-
men to do dis pos to nes ta lei.

Tam bém são dig nos de nota a de fi ni ção de li vro,
de edi tor, de dis tri bu i dor, de li vre i ro, a obri ga to ri e da de
de se ins cre ver em cada exem plar de uma edi ção o
Nú me ro Inter na ci o nal Pa dro ni za do (ISBN), as sim
como a nor ma de ca ta lo ga ção na pu bli ca ção.

Res sal tar es ses e ou tros mé ri tos do pro je to, en -
tre tan to, foge ao âm bi to de com pe tên cia des ta co mis-
são, pois tal ta re fa com pe te à Co mis são de Edu ca-
ção, que o exa mi na rá em de ci são ter mi na ti va.

Qu an to aos re qui si 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, três ques tões de vem
ser re for mu la das por esta co mis são. A pri me i ra de las,
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fa cil men te sa ná vel, é in clu ir ao seu fi nal, como art. 18, 
a cláu su la de vi gên cia, em subs ti tu i ção ao ar ti go que
de ter mi na ao Po der Exe cu ti vo de re gu la men tar esta
lei em cen to e oi ten ta dias após a data de pu bli ca ção,
con for me es ta be le ce a 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, com
a re da ção dada pela Lei Com ple men tar nº 107, de
2001.

Em obe diên cia a essa ori en ta ção, su ge re-se o
acrés ci mo de cláu su la de vi gên cia, em subs ti tu i ção à
de ter mi na ção de pra zo, ao Po der Exe cu ti vo, para a
re gu la men ta ção da lei, me di da con si de ra da in cons ti-
tu ci o nal pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, como se ob -
ser va na de ci são pro fe ri da na se guin te ação di re ta de
in cons ti tu ci o na li da de:

ADIN 546-4. Mo vi da pelo Go ver na dor
do Esta do do Rio Gran de do Sul con tra a
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do do Rio
Gran de do Sul. Re la tor Mi nis tro Mo re i ra Alves.
Con ce di da a li mi nar. De ci são do mé ri to:

Emen ta: Ação di re ta de in cons ti tu ci o-
na li da de. Arts. 4º e 5ºda Lei nº 9.265, de 13
de ju nho de 1991, do Esta do do Rio Gran de
do Sul.

– Tra tan do-se de pro je to de lei de
ini ci a ti va pri va ti va do Che fe do Po der
Exe cu ti vo, não pode o Po der Le gis la ti vo
as si nar-lhe pra zo para o exer cí cio des sa
prer ro ga ti va sua. (gri fo nos so)

– Não ha ven do au men to de des pe sa,
o Po der Le gis la ti vo pode emen dar pro je to
de ini ci a ti va pri va ti va do Che fe do Po der
Exe cu ti vo, mas esse po der não é ili mi ta do,
não se es ten den do ele a emen das que não
guar dem es tre i ta per ti nên cia com o ob je to
do pro je to en ca mi nha do ao Le gis la ti vo pelo
Exe cu ti vo e que di gam res pe i to à ma té ria
que tam bém é da ini ci a ti va pri va ti va da que la
au to ri da de.

Ação jul ga da pro ce den te para de cla rar
a in cons ti tu ci o na li da de dos arts. 4º e 5º da
Lei nº 9.265, de 13 de ju nho de 1991.

Aduz o re la tor em seu voto:

“Te nho esse dis po si ti vo como in cons ti-
tu ci o nal por in frin gên cia do art. 2º da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, uma vez que, em se tra tan do
de pro je to de lei que é da ini ci a ti va pri va ti va
do Che fe do Po der exe cu ti vo, a quem com -
pe te ex clu si va men te exa mi nar a opor tu ni da-

de e a con ve niên cia de exer cê-la, não pode
o Po der Le gis la ti vo as si nar-lhe pra zo para o
exer cí cio des sa prer ro ga ti va sua, por ca rac-
te ri zar-se tal im po si ção uma mo da li da de de
usur pa ção de atri bu i ção que lhe é pró pria”.

A se gun da ques tão diz res pe i to à ad mis si bi li da-
de de pro je tos au to ri za ti vos em ma té ria ad mi nis tra ti-
va. O as sun to tem ge ra do con tro vér si as no Con gres-
so, re sol vi das de modo di fe ren te na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e no Se na do Fe de ral. Con trá ria à ado ção de
pro je tos au to ri za ti vos em ma té ria de ini ci a ti va pri va ti-
va do Pre si den te da Re pú bli ca, a Câ ma ra dos De pu-
ta dos ad mi te, por for ça de al te ra ção re gi men tal efe tu-
a da em 1991, a in di ca ção di re ci o na da a ou tro Po der,
su ge rin do a ado ção de pro vi dên cia, a re a li za ção de
ato ad mi nis tra ti vo ou de ges tão ou o en vio de pro je to
so bre ma té ria de sua com pe tên cia ex clu si va, con for-
me dis põe o Re gi men to Inter no no art. 113, in ci so I.

Assim, pro po si ções que au to ri zam o Po der Exe -
cu ti vo a cri ar es co las, a ins ti tu ir ser vi ços no âm bi to da
ad mi nis tra ção pú bli ca fe de ral, a au men tar re mu ne ra-
ção de ser vi do res, a al te rar car re i ras, e que, por tan to,
in va dem a com pe tên cia de ini ci a ti va le gis la ti va pri va-
ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, têm sido de vol vi das
ao au tor, pela Mesa Di re to ra da que la Casa, com a ori -
en ta ção de que se jam trans for ma das em in di ca ção,
nos ter mos do art. 113 do Re gi men to Inter no.

Se me lhan te ori en ta ção tem sido ofe re ci da aos
De pu ta dos pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e 
Re da ção da Câ ma ra, que as con so li dou na Sú mu la
de Ju ris pru dên cia nº 1, de 10 de de zem bro de 1994,
em que se fi xam dois en ten di men tos fun da men ta is. O 
pri me i ro de les es ta be le ce que pro je to de lei, de au to-
ria de De pu ta do ou Se na dor, que au to ri za o Po der
Exe cu ti vo a to mar de ter mi na da pro vi dên cia, de sua
com pe tên cia ex clu si va, é in cons ti tu ci o nal.

O se gun do de ter mi na que pro je to de lei, de au -
to ria de De pu ta do ou Se na dor, que dis põe so bre a cri -
a ção de es ta be le ci men to de en si no é in cons ti tu ci o nal.
São apre sen ta dos, como fun da men tos da de ci são, o
§ 1º do art.61 da Cons ti tu i ção Fe de ral e § 1º e in ci so II 
do art. 164 do Re gi men to Inter no.

O Se na do Fe de ral, ao con trá rio, ado ta pos tu ra
fa vo rá vel à cons ti tu ci o na li da de dos pro je tos de lei au -
to ri za ti vos, con for me en ten di men to ex pres so no Pa-
re cer nº 527/98, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, em res pos ta ao re que ri men to nº 771, de
1996, em con sul ta do Ple ná rio, for mu la da por ini ci a ti-
va do Se na dor Lú cio Alcân ta ra. O pa re cer, que teve
como re la tor o Se na dor Jo sap hat Ma ri nho, foi apro va-
do pelo Ple ná rio em 12 de no vem bro de 1998 e con -
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clui pela ad mis si bi li da de de lei au to ri za ti va, nos se-
guin tes ter mos:

“Des ca be a im pug na ção de toda e qual -
quer lei au to ri za ti va, em ge ral, sob a aná li se
de sua cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de. As
leis au to ri za ti vas ad mi nis tra ti vas, or ça men tá ria
e tri bu tá ri as têm apo io dou tri ná rio, ju rí di co e
le gal, en con tran do con fir ma ção ju ris pru den ci-
al quan to à sua es sên cia, à sua for ma ção,
mo ti vo pelo qual se re co men da a sua ad mis-
si bi li da de”.

Acres cen ta ain da:
“1) Qu an to à na tu re za ju rí di ca do pro-

je to de lei au to ri za ti va, tra ta-se de pro je to de 
lei como qual quer ou tro, com a pe cu li a ri da-
de de ser au to ri za ti vo e não im pos to.

2) Po si ti va men te, todo e qual quer pro-
je to de lei au to ri za ti va tem por es co po con -
ce der au to ri za ção ao Po der Exe cu ti vo para
exer cer com pe tên cia que lhe é pró pria e pri -
va ti va, sem con tra di ção, em face dos mo ti-
vos já ex pos tos.

3) Obvi a men te, esse tipo de lei é pos-
sí vel de san ção. Nada ex clui da san ção nem 
de veto.

4) Qu an to à pro mul ga ção, e con for me
o pre vis to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, o pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de
dis cus são e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou 
pro mul ga ção, se a Casa re vi so ra o apro var,
ou ar qui va do, se o re je i tar.

5) Qu an to à pos si bi li da de de ar güi ção
de in cons ti tu ci o na li da de por ví cio de ini ci a ti-
va, e pe los mo ti vos ex pos tos, esse tipo de
lei não é pas sí vel de se me lhan te ar güi ção.

6) Pe los fun da men tos já enun ci a dos,
não há, em prin cí pio, ví cio de ini ci a ti va.
Cum pre, en tre tan to, ob ser var que o Su pre-
mo Tri bu nal Fe de ral tem sú mu la, de nº 5,
as se ve ran do que ‘a san ção do pro je to su pre
a fal ta de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo’.

7) O efe i to ju rí di co de uma lei au to ri za-
ti va é o de su ge rir ao Po der Exe cu ti vo, como 
for ma de co la bo ra ção, a prá ti ca de ato de
sua com pe tên cia. Os po de res são au tô no-
mos, po rém har mô ni cos, o que per mi te pro -
ce di men to con ju ga do”.

A ter ce i ra ques tão diz res pe i to à com pe tên cia
da União para le gis lar so bre o as sun to. Con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção, em seu art. 24, IX, com pe te à

União e os Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí-
pi os, le gis lar con cor ren te men te so bre “edu ca ção, cul -
tu ra, en si no e des por to”. No âm bi to da le gis la ção con -
cor ren te, a com pe tên cia da União se li mi ta ao es ta be-
le ci men to de nor mas ge ra is.

Esta be le cer nor mas ge ra is não sig ni fi ca de ter-
mi nar ações di re tas para os Esta dos e Mu ni cí pi os,
como faz o pro je to, no art. 12. No en tan to, a in cons ti tu-
ci o na li da de do art. 12 pode ser sa na da me di an te
emen da que lhe re ti re o in ci so que atri bui ações es pe-
cí fi cas aos Esta dos e Mu ni cí pi os. A im po si ção con ti da
no art. 18 tam bém pa de ce de ví cio de ini ci a ti va, pois
não com pe te ao Po der Le gis la ti vo fi xar ta re fas ao Po -
der Exe cu ti vo.

b) PLS nº 62, de 2002
Orga ni za do em 6 ar ti gos, o re fe ri do pro je to de -

ter mi na a todo es ta be le ci men to de en si no fun da men-
tal, mé dio e su ple ti vo, sob pena de in cor rer em prá ti ca
abu si va, su je i ta às san ções da Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990 (Có di go do Con su mi dor), que for -
ne ça, no ato da ma trí cu la, a lis ta com ple ta de ma te ri a-
is di dá ti cos e es co la res in dis pen sá ve is para o de sem-
pe nho do alu no e que se rão por ele uti li za dos du ran te
o ano le ti vo (art. 1º)

Obri ga tam bém a ado ção dos li vros di dá ti cos
que cons ta rem da lis ta re fe ri da no art. 1º pelo pra zo
mí ni mo de três anos le ti vos. Qu al quer subs ti tu i ção
dos li vros di dá ti cos an tes des se pra zo de pen de rá de
pré via au to ri za ção do Mi nis té rio da Edu ca ção. Os li -
vros di dá ti cos não con te rão es pa ços em bran co para
res pos tas a exer cí ci os nem para o de sen vol vi men to
de ou tras ati vi da des di dá ti cas. Para es sas ati vi da des
se rão pu bli ca dos ca der nos de exer cí ci os, como ane-
xos (art. 2º, §§ 1º, 2º e 3º)

O pro je to es ta be le ce ain da cri té ri os para ava li a-
ção, por co mis são es pe ci a li za da, dos li vros di dá ti cos
que se rão ad qui ri dos com re cur sos pú bli cos:

li ber da de de en si no e plu ra li da de de con cep-
ções pe da gó gi cas; con te ú do; cus to do exem plar, in-
clu si ve para o con su mi dor par ti cu lar; con di ções de
apre sen ta ção e aca ba men to e prá ti ca de igual pre ço,
por par te da edi to ra, para os con su mi do res par ti cu la-
res (art. 3º).

Fi nal men te, im põe ao Po der Exe cu ti vo o es ta-
be le ci men to de cri té ri os para o cum pri men to das de -
ter mi na ções re la ti vas à com pra dos li vros, in clu si ve
para o acom pa nha men to dos pre ços pra ti ca dos pe las
edi to ras, além de im por o pra zo de no ven ta dias para
a re gu la men ta ção da lei.
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A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce que a edu ca-
ção é de ver do Esta do, e que o en si no é li vre à ini ci a ti-
va pri va da, aten di das duas con di ções:

cum pri men to das nor mas ge ra is da edu ca ção
na ci o nal e au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pelo
po der pú bli co (CF, arts. 208 e 209). Tam bém de le ga
ao le gis la dor or di ná rio a fi xa ção de con te ú do mí ni mo
para o en si no fun da men tal, que de ve rá res pe i tar os
va lo res cul tu ra is e ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is
(art. 210).

Qu al quer in ter ven ção es ta tal jun to às en ti da des
par ti cu la res de en si no, à ex ce ção das cons tan tes do
art. 209, I e II da Cons ti tu i ção Fe de ral, é con si de ra da
in cons ti tu ci o nal, con for me de ci diu o Ple no do Tri bu nal
Re gi o nal Fe de ral, na Argüi ção de Incons ti tu ci o na li da-
de na MAS 2439/RN (TRF – 5ª Re gião – 2ª T – Ape la-
ção em MS nº 91.05.02585/CE – Rel. Juiz Pe trú cio
Fer re i ra). Assim, não pode a lei de ter mi nar aos es ta-
be le ci men tos de en si no, fun da men tal, mé dio e su ple-
ti vo, que for ne çam, no ato da ma trí cu la, lis ta com ple ta
de ma te ri a is di dá ti cos e es co la res. Tam bém não pode 
es ta be le cer pra zo para a ado ção de li vros di dá ti cos,
sob pena de fe rir a au to no mia dos es ta be le ci men tos
de en si no, aos qua is cabe a li ber da de para es co lher
es ses li vros e de ter mi nar o tem po de uti li za ção de les
pe los alu nos.

A Cons ti tu i ção con sa gra a li vre ini ci a ti va e a va -
lo ri za ção do tra ba lho hu ma no como fun da men tos da
or dem eco nô mi ca, que tem por fi na li da de 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 e ob ser va dos os prin cí pi os que in di ca (art.
170). As li mi ta ções à li vre ini ci a ti va de vem cor res pon-
der às jus tas exi gên ci as do in te res se pú bli co, de
modo a não pre ju di car as ati vi da des re gu la das.
Assim, em bo ra im por tan te, a po si ção do Esta do na
or dem eco nô mi ca deve ser se cun dá ria, sub si diá ria,
de i xan do ao par ti cu lar to tal li ber da de de atu a ção,
obe de ci das as res tri ções e li mi ta ções pre vis tas na
Cons ti tu i ção e de fi ni das em lei. Des se modo, afi gu-
ram-se in cons ti tu ci o na is as exi gên ci as con ti das no
PLS nº 62, de lis tas de ma te ri a is di dá ti cos a se rem
for ne ci das pe los es ta be le ci men tos de en si no, pú bli-
cos e pri va dos, de pra zo para uti li za ção dos li vros e
de cri té ri os para sua subs ti tu i ção. Tam bém é in cons ti-
tu ci o nal a de ter mi na ção, ao Mi nis té rio da Edu ca ção,
de que se ma ni fes te so bre a subs ti tu i ção dos li vros di -
dá ti cos pe los es ta be le ci men tos de en si no, em qual -
quer pra zo.

Qu an to à exi gên cia de que os li vros di dá ti cos,
para se rem ad qui ri dos com re cur sos pú bli cos, se jam
ava li a dos e apro va dos por co mis são es pe ci a li za da, o
dis po si ti vo fere a ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca, a quem cabe ini ci ar as leis que tra tem da

ad mi nis tra ção pú bli ca, em es pe ci al cri a ção de Mi nis-
té ri os e ór gãos.

III – Voto

Por es sas ra zões, opi no pela re je i ção do Pro je to
de Lei do Se na do nº 62, de 2002, por in cons ti tu ci o na-
li da de, e pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi-
men ta li da de do Pro je to de Lei do Se na do nº 186, de
2001 (em ob ser vân cia à ori en ta ção con ti da no Pa re-
cer nº 527/98 des ta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia), com as se guin tes emen das:

EMENDA Nº 1–CCJ

Su pri ma-se o in ci so I do art. 12 do Pro je to de Lei 
do Se na do nº 186, de 2001, re nu me ran do-se os de -
ma is.

EMENDA Nº 2–CCJ

Dê-se ao ad. 18 do Pro je to de Lei do Se na do nº
186, de 2001, a se guin te re da ção:

Art. 18. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala das Co mis sões, 11 de de zem bro de 2002.
– Ber na do Ca bral, Pre si den te – Antô nio Car los Jú-
ni or, Re la tor – Osmar Dias – Ri car do San tos – Amir
Lan do – Oli vir Ga bar do – José Edu ar do – Bel lo
Par ga – João Alber to Sou za – Ca sil do Mal da ner –
José Fo ga ça – We ling ton Ro ber to – Be ní cio Sam -
pa io – Luiz Pas to re.

PARECER Nº 809, DE 2003
Da Co mis são de Edu ca ção

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Tra mi tam em con jun to, nes ta Casa Le gis la ti va,
por for ça do art. 258 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, o PLS nº 186, de 2001, e o PLS nº 62, de
2002.

O PLS nº 186, de 2001, de au to ria do Se na dor
José Sar ney, ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro, com
o in ten to de im ple men tar o dis pos to no art. 215 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, que es ti pu la, como de ver do
Esta do, a pro mo ção do com ple to aces so da so ci e da-
de às fon tes da cul tu ra na ci o nal.

O Ca pí tu lo I da pro po si ção es ta be le ce as di re tri-
zes que nor te a rão a po lí ti ca do li vro, em prol do ci da-
dão, da cul tu ra bra si le i ra e do de sen vol vi men to do
País.

No Ca pí tu lo II, o pro je to de fi ne o li vro e os pro -
du tos a ele equi pa ra dos, ao mes mo tem po em que
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con ce i tua, no art. 3º, o li vro bra si le i ro e es ta be le ce a
li vre en tra da, no Bra sil, de li vros em lín gua por tu gue-
sa ou es tran ge i ra, isen tos de qua is quer im pos tos.

O Ca pí tu lo III dis põe so bre a edi to ra ção, a dis tri-
bu i ção e a co mer ci a li za ção de li vros, de fi nin do, en tre
ou tras, a obri ga to ri e da de de ado ção do Nú me ro Inter -
na ci o nal Pa dro ni za do (ISBN), bem como a nor ma de
ca ta lo ga ção para a pu bli ca ção. No mes mo ca pí tu lo,
são de fi ni das as re gras da cri a ção de um fun do de
pro vi são para de pre ci a ção de es to ques e de adi an ta-
men to de di re i tos au to ra is.

Na se qüên cia, o Ca pí tu lo IV tra ta das ques tões
di re ta men te re la ci o na das à di fu são, por in ter mé dio de
pro je tos de aces so ao li vro, de in cen ti vo à le i tu ra e de
am pli a ção do nú me ro de pon tos de ven da.

Por fim, no Ca pí tu lo V, o pro je to pre vê a in ser ção
de ru bri ca or ça men tá ria es pe ci al men te des ti na da à
ex pan são e mo der ni za ção do sis te ma bi bli o te cá rio e
apo io aos pro gra mas de in cen ti vo à le i tu ra.

O PLS nº 62, de 2002, de au to ria do no bre Se -
na dor Fre i tas Neto, tra ta da uti li za ção de li vros di dá ti-
cos no en si no mé dio e fun da men tal. Para tan to, pre vê
o for ne ci men to, no ato da ma trí cu la, da lis ta de ma te-
ri a is a se rem uti li za dos du ran te o ano le ti vo, bem
como dos li vros di dá ti cos, a se rem ado ta dos pelo pra -
zo mí ni mo de três anos le ti vos.

Esse e ou tros pro ce di men tos re gu la dos pela
pro po si ção em tela têm o ex plí ci to ob je ti vo de tor nar
mais sim ples o pro ces so de ado ção do li vro di dá ti co,
ao tem po em que fa cul tam, ao pro fes sor e às ins ti tu i-
ções de en si no, ma jor li ber da de de es co lha re la ti va-
men te à ele i ção do ma te ri al di dá ti co.

As pro po si ções fo ram ini ci al men te apre ci a das
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
onde o PLS nº 62, de 2002, re ce beu pa re cer pela re -
je i ção, por ví cio de in cons ti tu ci o na li da de, e o PLS nº
186, de 2001, apre ci a das a cons ti tu ci o na li da de, a ju ri-
di ci da de e a re gi men ta li da de, foi aco lhi do nos ter mos
das emen das ofe re ci das.

Na se qüên cia, esta Co mis são ocu pa-se do exa -
me do mé ri to de am bas as pro po si ções, em de ci são
ter mi na ti va. Não fo ram ofe re ci das emen das.

II – Aná li se

a) PLS nº 186, de 2001
Em boa hora este pro je to de lei vem su prir a la -

cu na re la ci o na da à po lí ti ca do li vro, no País.
No atu al am bi en te de ex pec ta ti va que cer ca o

novo go ver no, a de fi ni ção de uma po lí ti ca para a área
da cul tu ra é es pe ra da com a pre vis ta an si e da de. Nes -
se sen ti do, são ine gá ve is a opor tu ni da de e a per ti-

nên cia do apor te ofe re ci do pela pro po si ção em co-
men to as ques tões re la ci o na das ao li vro e à le i tu ra.

Estra té gi ca, re la ti va men te ao de sen vol vi men to
da na ção, a Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro vem con tri bu ir,
de modo efe ti vo, para a al me ja da re vi são sis tê mi ca do 
se tor cul tu ral, no in tu i to de abran ger to dos os seg-
men tos da área.

Como bem ex pres sa o ilus tre au tor do PLS nº
186, de 2001, em ple na era da so ci e da de da in for ma-
ção, o li vro e a le i tu ra con ti nu am a ser os prin ci pa is
ins tru men tos para a di fu são da cul tu ra e do sa ber.

São mu i tos os avan ços pro pos tos pelo ato em
co men to, a co me çar pela mi nu ci o sa de fi ni ção das di -
re tri zes nor te a do ras des sa nova po lí ti ca, que con tem-
pla o li vro em sua in te i ra na tu re za.

De um lado, abor da-o como bem de or dem eco -
nô mi ca, para o qual a cir cu la ção e a ins ta la ção da in -
fra-es tru tu ra in dus tri al e co mer ci al, ali a das ao fo men to
à pro du ção, as su mem ca pi tal im por tân cia. De ou tro,
toma o li vro como bem cul tu ral, cujo aces so é cons ti tu-
ci o nal men te de fi ni do como um de ver do Esta do.

Pro vi dên ci as fun da men ta is in di ca das na pro po-
si ção me re ce rão des do bra men to e im ple men ta ção, o
que per mi te ao pro je to o exer cí cio do pro ce di men to
con ju ga do – prer ro ga ti va do Po der Le gis la ti vo, con-
for me en ten di men to do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho,
con sig na do no Pa re cer nº 527, de 1998, da CCJ –, ao
su ge rir ao Po der Exe cu ti vo, como for ma de co la bo ra-
ção, prá ti cas de sua com pe tên cia, sem, con tu do, fe rir
a au to no mia en tre os po de res.

Tais prá ti cas con tri bu i rão, de for ma de ci si va,
para a va lo ri za ção do li vro e da le i tu ra, para a re de fi ni-
ção do su por te go ver na men tal à ati vi da de edi to ri al e
para o ur gen te am pa ro às nos sas bi bli o te cas.

Re la ti va men te às emen das ofe re ci das pelo emi -
nen te Re la tor, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia, ao tem po em que sa nam ví cio de in cons ti-
tu ci o na li da de, ofe re cem opor tu no apri mo ra men to ao
PLS nº 186, de 2001.

De nos sa par te, con si de ra mos opor tu no lem-
brar o art. 215 da Cons ti tu i ção Fe de ral, ao pre co ni zar
que o Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no exer cí cio dos
di re i tos cul tu ra is e aces so às fon tes da cul tu ra na ci o-
nal.

A pro pó si to, des ta que-se a his tó ri ca ex clu são
so fri da pe los por ta do res de de fi ciên ci as. Nes se sen ti-
do, con si de ra mos me ri tó ria a as so ci a ção do Con-
gres so Na ci o nal ao re cen te es for ço do Esta do e da
so ci e da de ci vil na ado ção de no vas ati tu des, no in tu i-
to de pro pi ci ar aos de fi ci en tes fí si cos – em par ti cu lar,
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os de fi ci en tes vi su a is – as con di ções de sua in clu são
so ci al e do ple no exer cí cio da ci da da nia.

Sabe-se que são inú me ras as di fi cul da des en -
fren ta das pe los de fi ci en tes vi su a is para en trar em
con ta to com a pro du ção cul tu ral edi ta da, em fun ção
das ne ces si da des de uti li za ção de equi pa men tos e
sis te mas de le i tu ra e es cri ta di fe ren ci a dos, como o
sis te ma Bra il le, por exem plo.

Enten de mos que a apre sen ta ção do pro je to de
lei que dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro cons -
ti tui sin gu lar opor tu ni da de para as se gu rar às pes so as
com ne ces si da des es pe ci a is, por via le gis la ti va, as
con di ções e os me i os di fe ren ci a dos para a sua le gí ti-
ma in ser ção à vida po lí ti ca, so ci al e cul tu ral do País.

Inspi ra dos por essa no bre in ten ção e le van do
em con ta o ele va do mé ri to do pro je to em apre ço, ofe -
re ce mos qua tro emen das vol ta das para a con se cu-
ção do ob je ti vo re fe ri do.

b) PLS nº 62, de 2002

É ine gá vel o mé ri to da pro po si ção ao de ter mi nar
no vas re gras para a ado ção do li vro di dá ti co, no in tu i-
to de sim pli fi car os me ca nis mos em vi gor, O mes mo
es pí ri to pre si de a in ten ção de pre ser var a li ber da de
dos pro fes so res e das ins ti tu i ções de en si no, nes se
pro ces so.

Pa re ce-nos ób vio que o ob je ti vo ma i or não foi
ou tro se não de so ne rar o Esta do e, em par ti cu lar, o ci -
da dão, dos gas tos en vol vi dos na subs ti tu i ção anu al
dos li vros di dá ti cos, o que con fe re ele va do sen ti do so -
ci al à pro po si ção.

Entre tan to, é mis ter le var em con ta à am pla aná -
li se le va da a efe i to pela Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia a res pe i to da vul ne ra bi li da de do
pro je to re la ti va men te à cons ti tu ci o na li da de.

Com efe i to, con for me apon ta o pa re cer da CCJ,
a pro po si ção em exa me afron ta o prin cí pio cons ti tu ci-
o nal que con sa gra a li vre ini ci a ti va e a va lo ri za ção do
tra ba lho hu ma no como fun da men tos da or dem eco -
nô mi ca, con for me reza o art. 170 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Por ou tro lado, o pro je to pa de ce de ví cio de ini ci-
a ti va, ao dis por so bre a cri a ção de co mis são es pe ci a-
li za da, com a fi na li da de de pro ce der à aná li se e à ele i-
ção dos li vros di dá ti cos a se rem ad qui ri dos com re -
cur sos pú bli cos. Ocor re que, por for ça do di ta me
cons ti tu ci o nal, a or ga ni za ção da ad mi nis tra ção pú bli-
ca é ini ci a ti va de com pe tên cia pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca.

III – Voto

Pelo ex pos to, mal gra do o ine gá vel mé ri to, ado -
ta mos o pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e vo ta mos pela re je i ção do Pro je to de
Lei do Se na do nº 62, de 2002, em vis ta das ra zões
ale ga das, e, apre ci a dos o mé ri to, a cons ti tu ci o na li da-
de, a ju ri di ci da de e a téc ni ca le gis la ti va, pro nun ci a-
mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do
nº 186, de 2001 aca ta das as Emen das nº 1 e nº 2 da
CCJ, e com as emen das que ora ofe re ce mos

EMENDA Nº 3 – CE

Acres cen te-se ao art. 10 do Pro je to de Lei do
Se na do nº 186, de 2001, o se guin te in ci so XII:

Art. 1º ...................................................
XII – as se gu rar às pes so as com de fi-

ciên cia vi su al o aces so à le i tu ra.

EMENDA Nº 4 – CE

Inclu am-se ao art. 2º do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 186, de 2001, os se guin tes in ci sos VII e VIII:

Art. 2º ...................................................
VII – li vros em meio di gi tal, mag né ti co

e óti co, para uso ex clu si vo de pes so as com
de fi ciên cia vi su al; VIII – li vros im pres sos no
sis te ma Bra il le.

EMENDA Nº 5 – CE

Acres cen te-se ao Ca pí tu lo III do Pro je to de Lei
nº 186, de 2001, o se guin te art. 12, re nu me ran do-se
os de ma is:

Art. 12 Fica fa cul ta do ao Po der Exe cu-
ti vo a fi xa ção de nor mas para o aten di men to
do dis pos to nos in ci sos VII e VIII do art. 2º
des ta lei.

EMENDA Nº 6 – CE

Acres cen te-se ao Ca pí tu lo IV do Pro je to de Lei
nº 186, de 2001, a se guin te alí nea “o ao in ci so III do
art. 12:

Art. 12 ...................................................
III – .......................................................
c – exi gên cia pe los sis te mas de en si-

no, para efe i to de au to ri za ção de es co las,
de acer vo mí ni mo de li vros para as bi bli o te-
cas es co la res.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Hé lio
Cos ta, Vice Pre si den te no exer cí cio da Pre si dên cia –
José Cos ta, Re la tor – Flá vio Arns – Ide li Sal vat ti –
Du ci o mar Cos ta – Pa pa léo Paes – Mão San ta – Ga -
ri bal di Alves Fi lho – Ju vên cio Fon se ca – Re nil do
San ta na – Edi son Lo bão – Sér gio Gu er ra – Le o nel
Pa van – Re gi nal do Du ar te – Re gi nal do Du ar te.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 186, DE 2001

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro.

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

CAPÍTULO I
Da Po lí ti ca Na ci o nal do Li vro – Di re tri zes Ge ra is

Art. 1º Esta lei ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do Li -
vro, me di an te as se guin tes di re tri zes:

I – as se gu rar ao ci da dão o ple no exer cí cio do di -
re i to de aces so e uso do li vro;

II – o li vro é o meio prin ci pal e in subs ti tu í vel da di -
fu são da cul tu ra e trans mis são do co nhe ci men to, do fo -
men to à pes qui sa so ci al e ci en tí fi ca, da con ser va ção do
pa tri mô nio na ci o nal, da trans for ma ção e aper fe i ço a-
men to so ci al e da me lho ria da qua li da de de vida;

III – fo men tar e apo i ar a pro du ção, a edi ção, a di -
fu são, a dis tri bu i ção e a co mer ci a li za ção do li vro;

IV – es ti mu lar a pro du ção in te lec tu al dos es cri-
to res e au to res bra si le i ros, tan to de obras ci en tí fi cas
como cul tu ra is;

V – pro mo ver e in cen ti var o há bi to da le i tu ra;
VI – pro pi ci ar os me i os para fa zer do Bra sil um

gran de cen tro edi to ri al;
VII – com pe tir no mer ca do in ter na ci o nal de li-

vros, am pli an do a ex por ta ção de li vros na ci o na is;
VIII – apo i ar a li vre cir cu la ção do li vro no País;
IX – ca pa ci tar a po pu la ção para o uso do li vro

como fa tor fun da men tal para seu pro gres so eco nô mi-
co, po lí ti co, so ci al e para pro mo ver a jus ta dis tri bu i ção
do sa ber e da ren da;

X – ins ta lar e am pli ar no País li vra ri as, bi bli o te-
cas e pon tos de ven da do li vro;

XI – pro pi ci ar aos au to res, edi to res, dis tri bu i do-
res e li vre i ros as con di ções ne ces sá ri as ao cum pri-
men to do dis pos to nes ta Lei;

XII – as se gu rar às pes so as com de fi ciên cia vi -
su al o aces so à le i tu ra.

CAPÍTULO II
Do Li vro

Art. 2º Con si de ra-se li vro, para efe i tos des ta Lei,
a pu bli ca ção de tex tos es cri tos em fi chas ou fo lhas,
não pe rió di ca, gram pe a da, co la da ou cos tu ra da, em
vo lu me car to na do, en ca der na do ou em bro chu ra, em
ca pas avul sas, em qual quer for ma to e aca ba men to.

Pa rá gra fo úni co. São equi pa ra dos a li vro:
I – fas cí cu los, pu bli ca ções de qual quer na tu re za

que re pre sen tem par te de li vro;
II – ma te ri a is avul sos re la ci o na dos com li vro, im -

pres sos em pa pel ou em ma te ri al si mi lar;
III – ro te i ros de le i tu ra para con tro le e es tu do de

li te ra tu ra ou de obras di dá ti cas;

IV – ál buns para co lo rir, pin tar, re cor tar ou ar mar;
V – Atlas ge o grá fi cos, his tó ri cos, ana tô mi cos,

ma pas e car to gra mas;
VI – tex tos de ri va dos de li vro ou ori gi na is, pro du zi-

dos por edi to res, me di an te con tra to de edi ção ce le bra-
do com o au tor, com a uti li za ção de qual quer su por te;

VII – li vros em meio di gi tal, mag né ti co e óti co,
para uso ex clu si vo de pes so as com de fi ciên cia vi su al;

VIII – li vros im pres sos no sis te ma Bra il le.
Art. 3º É li vro bra si le i ro o pu bli ca do por edi to ra

se di a da no Bra sil, em qual quer idi o ma, bem como o
im pres so ou fi xa do em qual quer su por te no ex te ri or
por edi tor se di a do no Bra sil.

Art. 4º É li vre a en tra da no país de li vros em lín -
gua es tran ge i ra ou por tu gue sa, isen tos de im pos to de 
im por ta ção ou de qual quer taxa, in de pen den te de li -
cen ça al fan de gá ria pré via.

CAPÍTULO III
Da Edi to ra ção, Dis tri bu i ção
 e Co mer ci a li za ção do Li vro

Art. 5º Para efe i tos des ta lei, 6 con si de ra do:
I – au tor a pes soa fí si ca cri a do ra de li vros;
II – edi tor a pes soa fí si ca ou ju rí di ca que ad qui re

o di re i to de re pro du ção de li vros, dan do a eles tra ta-
men to ade qua do à le i tu ra;

III – dis tri bu i dor a pes soa ju rí di ca que ope ra no
ramo de com pra e ven da de li vros por ata ca do;

IV – li vre i ro a pes soa ju rí di ca ou re pre sen tan te
co mer ci al au tô no mo que se de di ca à ven da de li vros.

Art. 6º Na edi to ra ção do li vro, é obri ga tó ria a
ado ção do Nú me ro Inter na ci o nal Pa dro ni za do, bem
como a fi cha de ca ta lo ga ção para pu bli ca ção.

Pa rá gra fo úni co. O nú me ro re fe ri do no ca put des -
te ar ti go cons ta rá da quar ta capa do li vro im pres so.

Art. 7º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá for mas
de fi nan ci a men to para as edi to ras e para o sis te ma de 
dis tri bu i ção do li vro, por meio de cri a ção de li nhas de
cré di to es pe cí fi cas.

Pa rá gra fo úni co. Cabe, ain da, ao Po der Exe cu ti-
vo im ple men tar pro gra mas anu a is para ma nu ten ção
e atu a li za ção do acer vo das bi bli o te cas pú bli cas, uni -
ver si tá ri as e es co la res.

Art. 8º É per mi ti da a for ma ção de um fun do de
pro vi são para de pre ci a ção de es to ques e de adi an ta-
men to de di re i tos au to ra is.

§ 1º Para a ges tão do fun do le var-se-á em con ta
o sal do exis ten te no úl ti mo dia de cada exer cí cio fi -
nan ce i ro le gal, na pro por ção do tem po de aqui si ção,
ob ser va dos os se guin tes per cen tu a is:

I – mais de um ano e me nos de dois anos: trin ta
por cen to do cus to di re to de pro du ção;

II – mais de dois anos e me nos de três anos:
cin qüen ta por cen to do cus to di re to de pro du ção;
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III – mais de três anos: cem por cen to do cus to
di re to de pro du ção.

§ 2º Ao fim de cada exer cí cio fi nan ce i ro le gal
será fe i to o ajus ta men to da pro vi são dos res pec ti vos
es to ques.

Art. 9º O fun do e seus acrés ci mos se rão le va dos
a dé bi to da con ta pró pria de re sul ta do, sen do seu va -
lor de du tí vel, para apu ra ção do lu cro real; as re ver-
sões por ex ces so irão a cré di to para tri bu ta ção.

Art. 10. É fa cul ta da às edi to ras a con tra ta ção de
tra ba lho au tô no mo de re vi so res, re da to res, ca pis tas,
tra du to res, di a gra ma do res, e ou tros si mi la res, sem
con fi gu ra ção de vín cu lo em pre ga tí cio.

Art. 11. Os con tra tos fir ma dos en tre au to res e edi -
to res de li vros para ces são de di re i tos au to ra is para pu bli-
ca ção de ve rão ser ca das tra dos na Fun da ção Bi bli o te ca
Na ci o nal, no Escri tó rio de Di re i tos Au to ra is.

Art. 12. Fica fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo a fi xa-
ção de nor mas para o aten di men to ao dis pos to nos
in ci sos VII e VIII do art. 2º des ta lei.

CAPÍTULO IV
Da Di fu são do Li vro

Art. 13. Cabe ao Po der Exe cu ti vo cri ar e exe cu-
tar pro je tos de aces so ao li vro e in cen ti vo à le i tu ra,
am pli ar os já exis ten tes e a im ple men tar, iso la da men-
te ou em par ce ri as pú bli cas ou pri va das, as se guin tes
ações em âm bi to na ci o nal:

I – cri ar par ce ri as, pú bli cas ou pri va das, para o
de sen vol vi men to de pro gra mas de in cen ti vo à le i tu ra,
com a par ti ci pa ção de en ti da des pú bli cas e pri va das;

II – es ti mu lar a cri a ção e exe cu ção de pro je tos
vol ta dos para o es tí mu lo e a con so li da ção do há bi to
de le i tu ra, me di an te:

a) re vi são e am pli a ção do pro ces so de al fa be ti-
za ção e le i tu ra de tex tos de li te ra tu ra nas es co las;

b) in tro du ção da hora de le i tu ra diá ria nas es co las;
c) exi gên cia pe los sis te mas de en si no, para efe i-

to de au to ri za ção de es co las, de acer vo mí ni mo de li -
vros para as bi bli o te cas es co la res.

III – ins ti tu ir pro gra mas, em ba ses re gu la res,
para a ex por ta ção e ven da de li vros bra si le i ros em fe i-
ras e even tos in ter na ci o na is;

IV – es ta be le cer ta ri fa pos tal pre fe ren ci al, re du-
zi da, para o li vro bra si le i ro;

V – cri ar cur sos de ca pa ci ta ção do tra ba lho edi -
to ri al, grá fi co e li vre i ro em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 14. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a pro -
mo ver o de sen vol vi men to de pro gra mas de am pli a-
ção do nú me ro de li vra ri as e pon tos de ven da no País, 
po den do ser ou vi das as Admi nis tra ções Esta du a is e
Mu ni ci pa is com pe ten tes.

Art. 15. Inclua-se a se guin te alí nea f no § 3º do
art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de de zem bro de 1991:

“Art. 18. .................................................
§ 3º .......................................................
f) ins ta la ção de no vas li vra ri as.” (NR)

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Ge ra is

Art. 16. A União, Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu -
ni cí pi os con sig na rão, em seus res pec ti vos or ça men-
tos, ver bas às bi bli o te cas para sua ma nu ten ção e
aqui si ção de li vros.

Art. 17. A in ser ção de ru bri ca or ça men tá ria pelo
Po der Exe cu ti vo para fi nan ci a men to da mo der ni za-
ção e ex pan são do sis te ma bi bli o te cá rio e de pro gra-
mas de in cen ti vo à le i tu ra será fe i ta por meio do Fun -
do Na ci o nal de Cul tu ra.

Art. 18. Com a fi na li da de de con tro lar os bens
pa tri mo ni a is das bi bli o te cas pú bli cas, o li vro não é
con si de ra do ma te ri al per ma nen te.

Art. 19. Esta lei en tra em vi gor na ata de sua pu -
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Osmar Dias, Pre si den te – José Jor ge, Re la tor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 2º São Po de res da União, in de pen den tes e

har mô ni cos en tre si, o Le gis la ti vo, o Exe cu ti vo e o Ju -
di ciá rio.
....................................................................................

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:

IX – edu ca ção, cul tu ra, en si no e des por to;
....................................................................................

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:

I – fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças
Arma das;

II – dis po nham so bre:
a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú -

bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;
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b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma té-
ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e pes -
so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li da-
de e apo sen ta do ria;

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De fen-
so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Ter ri tó ri os;

e) 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, ob ser va do o dis pos to no art.
84, VI;

f) mi li ta res das For ças Arma das, seu re gi me ju -
rí di co, pro vi men to de car gos, pro mo ções, es ta bi li da-
de, re mu ne ra ção, re for ma e trans fe rên cia para a re-
ser va.
....................................................................................

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

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

Art. 208. O de ver do Esta do com a edu ca ção
será efe ti va do me di an te a ga ran tia de: en si no fun da-
men tal, obri ga tó rio e gra tu i to, as se gu ra da, in clu si ve,
sua ofer ta gra tu i ta para to dos os que a ele não ti ve ram
aces so na ida de pró pria;

II – pro gres si va uni ver sa li za ção do en si no mé-
dio gra tu i to;

III – aten di men to edu ca ci o nal es pe ci a li za do aos 
por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te na rede
re gu lar de en si no;

IV – aten di men to em cre che e pré-es co la às cri -
an ças de zero a seis anos de ida de;

V – aces so aos ní ve is mais ele va dos do en si no,
da pes qui sa e da cri a ção ar tís ti ca, se gun do a ca pa ci-
da de de cada um;

VI – ofer ta de en si no no tur no re gu lar, ade qua do
às con di ções do edu can do;

VII – aten di men to ao edu can do, no en si no fun -
da men tal, por meio de pro gra mas su ple men ta res de
ma te ri al di dá ti co-es co lar, trans por te, ali men ta ção e
as sis tên cia à sa ú de.

§ 1º O aces so ao en si no obri ga tó rio e gra tu i to é
di re i to pú bli co sub je ti vo.

§ 2º O não-ofe re ci men to do en si no obri ga tó rio
pelo Po der Pú bli co, ou sua ofer ta ir re gu lar, im por ta
res pon sa bi li da de da au to ri da de com pe ten te.

§ 3º Com pe te ao Po der Pú bli co re cen se ar os
edu can dos no en si no fun da men tal, fa zer -lhes a cha -
ma da e ze lar, jun to aos pais ou res pon sá ve is, pela
fre qüên cia à es co la.

Art. 209. O en si no é li vre à ini ci a ti va pri va da,
aten di das as se guin tes con di ções:

I – cum pri men to das nor mas ge ra is da edu ca-
ção na ci o nal;

II – au to ri za ção e ava li a ção de qua li da de pelo
Po der Pú bli co.

Art. 210. Se rão fi xa dos con te ú dos mí ni mos para 
o en si no fun da men tal, de ma ne i ra a as se gu rar for ma-
ção bá si ca co mum e res pe i to aos va lo res cul tu ra is e
ar tís ti cos, na ci o na is e re gi o na is.

§ 1º O en si no re li gi o so, de ma trí cu la fa cul ta ti va,
cons ti tu i rá dis ci pli na dos ho rá ri os nor ma is das es co-
las pú bli cas de en si no fun da men tal.

§ 2º O en si no fun da men tal re gu lar será mi nis tra-
do em lín gua por tu gue sa, as se gu ra da às co mu ni da-
des in dí ge nas tam bém a uti li za ção de suas lín guas
ma ter nas e pro ces sos pró pri os de apren di za gem.

Art. 215. O Esta do ga ran ti rá a to dos o ple no
exer cí cio dos di re i tos cul tu ra is e aces so às fon tes da
cul tu ra na ci o nal, e apo i a rá e in cen ti va rá a va lo ri za ção
e a di fu são das ma ni fes ta ções cul tu ra is.

§ 1º O Esta do pro te ge rá as ma ni fes ta ções das
cul tu ras po pu la res, in dí ge nas e afro-bra si le i ras, e das 
de ou tros gru pos par ti ci pan tes do pro ces so ci vi li za tó-
rio na ci o nal.

§ 2º A Lei dis po rá so bre a fi xa ção de da tas co -
me mo ra ti vas de alta sig ni fi ca ção para os di fe ren tes
seg men tos ét ni cos na ci o na is.
....................................................................................
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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 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 8.078, 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.

................................................................................................................................................................................
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PARECER Nº 810, DE 2003

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2003 (nº
1.644/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
que apro va o tex to da Con ven ção en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú-
bli ca do Chi le des ti na da a evi tar a du pla
tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal em
re la ção ao Impos to de Ren da, ce le bra da
em San ti a go, em 3 de abril de 2001.

Re la tor: Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
Re la to ra ad hoc: Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya

Go mes

I – Re la tó rio

Com base no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem nº 882, de 2001, a qual en ca mi-
nha o tex to da “Con ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra-
ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na da a evi tar
a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal em re la-
ção ao Impos to de Ren da, ce le bra da em San ti a go,
em 3 de abril de 2001”.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a men sa gem foi
des ti na da, em pri me i ra ins tân cia, à Co mis são de Re -
la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, que apro vou,
sem res tri ções, o tex to da Con ven ção em apre ço, me -
di an te o pre sen te pro je to de de cre to le gis la ti vo.

Ain da na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi
tam bém apre ci a da pela Co mis são de Fi nan ças e Tri -
bu ta ção, que con clu iu pela não im pli ca ção do pro je to
de de cre to le gis la ti vo em au men to ou di mi nu i ção da
re ce i ta ou des pe sa pú bli ca e, no mé ri to, por sua apro -
va ção e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de 
Re da ção, que se pro nun ci ou por sua cons ti tu ci o na li-
da de, ju ri di ci da de e boa téc ni ca le gis la ti va.

Em 27 de fe ve re i ro do cor ren te ano, a ma té ria foi
apro va da pelo Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ten do sido em se gui da en ca mi nha da ao Se na do Fe de-
ral. Nes ta Casa, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa en vi ou-a
à Re pre sen ta ção Bra si le i ra da Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul, cor ri gin do, des sa for ma, erro de 
dis tri bu i ção, pois, de acor do com a Re so lu ção do Con -
gres so Na ci o nal nº 1, de 1996, as ma té ri as que di zem
res pe i to ao Mer co sul de vem ser apre ci a das pre li mi-
nar men te pela re fe ri da co mis são, an tes do pro nun ci a-
men to de qual quer ins tân cia do Le gis la ti vo.

Na Re pre sen ta ção Bra si le i ra da Co mis são Par -
la men tar Con jun ta do Mer co sul, foi apro va do o re la tó-

rio do Se na dor Ro me ro Jucá, o qual re co men da o
voto fa vo rá vel ao tex to da “Con ven ção en tre a Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des -
ti na da a evi tar a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são
fis cal em re la ção ao Impos to de Ren da, ce le bra da em 
San ti a go, em 3 de abril de 2001”.

Fi nal men te, em 27 de ju nho do cor ren te a ma té-
ria foi en vi a da a esta Co mis são e, em 8 de ju lho, ao
re la tor sig na tá rio.

II – Aná li se

Se gun do a ex po si ção de mo ti vos en ca mi nha da
pelo Po der Exe cu ti vo, a Con ven ção em apre ço tem
como ob je ti vo prin ci pal “cri ar um qua dro ju rí di co-fis-
cal que, ao pro por ci o nar pre vi si bi li da de e se gu ran ça
aos in ves ti do res de am bos os pa í ses, ao es ta be le cer
re gras mais pre ci sas para a tri bu ta ção dos ren di men-
tos das pes so as fí si cas e ju rí di cas re si den tes de um
ou de am bos os pa í ses e ao evi tar a du pla tri bu ta ção,
fa vo re ça um cres cen te flu xo de pes so as, ca pi ta is e
ser vi ços es pe ci a li za dos en tre Bra sil e Chi le, além de
be ne fi ci ar a ati vi da de co mer ci al em ge ral“.

A Con ven ção in cor po ra em seu tex to as al te ra-
ções so fri das pe las le gis la ções fis ca is de am bos os
pa í ses, nos úl ti mos trin ta anos. Tra ta-se, por tan to, de
im plan tar, no âm bi to das re la ções bi la te ra is Bra-
sil–Chi le, mo der nos me ca nis mos que evi tem a du pla
tri bu ta ção e a eva são fis cal.

Deve-se res sal tar que con ven ções des se tipo são
bas tan te co muns. De fato, o nos so País ce le brou cer ca
de 20 ins tru men tos ju rí di cos se me lhan tes com ou tras
na ções, sen do que 4 de les fo ram as si na dos no âm bi to
re gi o nal (Argen ti na, Equa dor, Pa ra guai e Chi le).

De um modo ge ral, as con ven ções a este res pe i to
es ti pu lam re gras e pro ces sos des ti na dos a im pe dir que
pes so as re si den tes num Esta do Con tra tan te, mas que
te nham em pre sas cons ti tu í das no ou tro Esta do Con tra-
tan te, se jam du pla men te tri bu ta das, o que con fi gu ra ria
ex ces so de im pos tos. De co mum acor do, os Esta dos
Con tra tan tes dis tri bu em, con for me as suas le gis la ções
o per mi tam, a car ga fis cal a ser im pos ta às pes so as e
em pre sas na que la si tu a ção.

Por ou tro lado, es sas re gras ten dem a evi tar tam -
bém que se es ta be le çam me ca nis mos de eva são fis cal,
em vir tu de da si tu a ção hí bri da da que las pes so as e
em pre sas.

As re gras e pro ce di men tos es sen ci a is são de fi-
ni dos nos ca pí tu los III e IV.

No Ca pí tu lo III (arts. 6 a 21), são acor da das as
re gras de “Tri bu ta ção dos Ren di men tos” re la ti va men-
te aos bens imo bi liá ri os, lu cros das em pre sas, na ve-
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ga ção ma rí ti ma e aé rea, em pre sas as so ci a das, di vi-
den dos, ju ros, ro yal ti es, ga nhos de ca pi tal, ser vi ços
pro fis si o na is in de pen den tes, pro fis sões de pen den-
tes, re mu ne ra ções de con se lhe i ros e di re to res, ar tis-
tas e des por tis tas, pen sões, fun ções pú bli cas, pro fes-
so res e es tu dan tes.

O prin cí pio bá si co que rege a tri bu ta ção des ses
ren di men tos é o de que as pes so as fí si cas de vem ser
tri bu ta das no Esta do de re si dên cia, o que é con di zen-
te com a prá ti ca in ter na ci o nal. Assim, tais ren di men-
tos, quan do são pa gos a um re si den te de um Esta do
Con tra tan te, de vem ser tri bu ta dos es sen ci al men te
nes se Esta do, mes mo quan do pro ve ni en tes de em-
pre sas si tu a das no ou tro Esta do Con tra tan te.

Con tu do, a pre sen te Con ven ção tam bém es ta-
be le ce que di vi den dos, ju ros e ro yal ti es pa gos a re si-
den tes de um de ter mi na do Esta do Con tra tan te po-
dem ser tam bém tri bu ta dos no ou tro Esta do Con tra-
tan te, no qual es tão es ta be le ci das as em pre sas, den -
tro de de ter mi na dos li mi tes res tri tos (não su pe ri or a
15% do mon tan te bru to, tal como de ter mi na a le gis la-
ção em vi gor).

Entre tan to, a Con ven ção es ti pu la, como é o cor -
re to, que a tri bu ta ção so bre os lu cros só pode ser efe -
tu a da no Esta do Con tra tan te no qual es te ja es ta be le-
ci da a em pre sa. Da mes ma for ma, os bens imo bi liá ri-
os se rão tri bu ta dos no Esta do Con tra tan te em que es -
te jam si tu a dos.

Já no Ca pí tu lo IV são de fi ni das as re gras re la ti-
vas ao im pe di men to da du pla tri bu ta ção. O es sen ci al
a este res pe i to está con ti do no pa rá gra fo 2 do art. 22,
o qual reza que:

2. Qu an do um re si den te do Bra sil ob ti-
ver ren di men tos que, de acor do com o dis-
pos to da pre sen te Con ven ção, se jam tri bu-
tá ve is no Chi le, o Bra sil ad mi ti rá a de du ção,
do im pos to so bre os ren di men tos des se re -
si den te, de um mon tan te igual ao im pos to
so bre ren di men tos pa gos no Chi le, de acor -
do com as dis po si ções apli cá ve is da le gis la-
ção bra si le i ra.

To da via, tal de du ção não po de rá ex ce-
der a fra ção do im pos to so bre a ren da, cal -
cu la do an tes da de du ção, cor res pon den te
aos ren di men tos tri bu ta dos no Chi le.

Des sa for ma, evi ta-se que o in di ví duo seja tri -
bu ta do in te gral men te duas ve zes pela mes ma ati vi-
da de e dis tri bui-se, en tre os Esta dos, a car ga fis cal
a ser ar re ca da da.

Do nos so pon to de vis ta, a Con ven ção em de ba-
te se in se re, em seus as pec tos ge ra is, den tro da nor -

ma in ter na ci o nal cos tu me i ra re fe ren te à tri bu ta ção e
res pe i ta a le gis la ção fis cal em vi gor.

Não obs tan te, há uma cláu su la que pode en se-
jar si tu a ções de pri vi lé gio, no fu tu ro. No caso es pe cí fi-
co dos di vi den dos, a alí nea a do pa rá gra fo 2 do art. 10 
es ta be le ce que o Esta do Con tra tan te de onde eles
são re me ti dos po de rá taxá-los des de que o im pos to
não ex ce da:

a) 10 por cen to do mon tan te bru to dos
di vi den dos, se o be ne fi ciá rio efe ti vo for uma
so ci e da de que con tro le, di re ta ou in di re ta-
men te, pelo me nos 25 por cen to das ações
com di re i to a voto da so ci e da de que pa gue
tais di vi den dos.

Assi na le-se que nos de ma is ca sos (be ne fi ciá ri-
os com me nos de 25% das ações com di re i to a voto,
ou seja, pe que nos e mé di os in ves ti do res) a alí quo ta
de ter mi na da é de 15%.

Embo ra a le gis la ção na ci o nal em vi gor isen te a
re mes sa de di vi den dos de qual quer ta xa ção, a pos sí-
vel re in tro du ção de alí quo tas de im pos to para este
fim, den tro do con tex to de uma le gis la ção mais ri go ro-
sa so bre o ca pi tal es pe cu la ti vo, po de ria fi car con di ci o-
na da a este pri vi lé gio con ce di do pela pre sen te Con-
ven ção aos gran des in ves ti do res.

Po rém, tal cláu su la é com pa tí vel com a le gis la-
ção na ci o nal e cons ta de al gu mas ou tras con ven ções
con gê ne res fir ma das pelo Bra sil. Por tan to, não há ne -
nhum óbi ce ju rí di co ou téc ni co para a apro va ção, sem 
res tri ções, do di plo ma em pa u ta. Ade ma is, caso o
Bra sil de ci da pela re in tro du ção de im pos tos so bre re -
mes sa de di vi den dos, a re fe ri da cláu su la po de rá ser
re ne go ci a da, con so an te à nova le gis la ção que por -
ven tu ra en tre em vi gor.

Por úl ti mo, de ve mos su bli nhar que a cen tra li da-
de do Mer co sul na atu al po lí ti ca ex ter na bra si le i ra e o
fato de que o Chi le é mem bro as so ci a do des te blo co
eco nô mi co tor nam a pre sen te Con ven ção de gran de
re le vân cia para o Bra sil.

III – Voto

Ante o ex pos to, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2003.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Anto-
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te em exer cí cio –
Alo i zio Mer ca dan te – Pa trí cia Sa bo ya Go mes, Re-
la to ra ad hoc – Ro dolp ho Tou ri nho – Ael ton Fre i-
tas – Lú cia Vã nia – Mar co Ma ci el – Gil ber to Mes tri-
nho – Joao Alber to Sou za – Pe dro Si mon – Luiz
Otá vio – Tião Vi a na.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 11, DE 2003

(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
 e de De fe sa Na ci o nal)

PARECER DA COMISSÃO

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel do Se na dor Ro me ro Jucá ofe re ci do ao Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11/03, que apro va o tex -
to da Con ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na da a evi tar a du -
pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal em re la ção ao
Impos to so bre a Ren da, ce le bra da em San ti a go, em 3 
de abril de 2001.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
De pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te; Se na dor Pe -

dro Si mon, Vice-Pre si den te; Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho, Se cre tá rio-Ge ral e De pu ta do Ro ber to Jef fer son
– Se cre tá rio-Ge ral Adjun to – Se na do res Edu ar do
Aze re do, Edu ar do Su plicy, Sér gio Zam bi a si e Le o nel
Pa van; De pu ta dos Feu Rosa, Iná cio Arru da, João
Herr mann Neto, Le o de gar Tis cos ki, Osmar Ser ra glio,
We lin ton Fa gun des, Zu la iê Co bra, Arnal do Fa ria de
Sá, Jú lio Re dec ker e Ne u ci mar Fra ga.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – De -
pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te.

RELATÓRIO

Da Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co-
mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul, so bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti-
vo nº 11, de 2003, que apro va o tex to da
Con ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na-
da a evi tar a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a 
eva são fis cal em re la ção ao Impos to so-
bre a Ren da, ce le bra da em San ti a go, em
3 de abril de 2001.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul é cha ma da a opi nar so -
bre o tex to da “Con ven ção en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na da a evi tar
a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal em re la-
ção ao Impos to so bre a Ren da”, ce le bra da em San ti a-
go, em 3 de abril de 2001.

O ins tru men to in ter na ci o nal em epí gra fe está di -
vi di do em cin co ca pí tu los. O Ca pí tu lo I de fi ne o seu
âm bi to de apli ca ção. São abran gi das as pes so as re si-
den tes de um ou de am bos os Esta dos Con tra tan tes,
con for me de fi ni ção con ti da no in ci so (d) do art. 3, se -
gun do a qual o ter mo “pes soa” com pre en de as pes so-
as fí si cas ou na tu ra is, as so ci e da des e qual quer ou tro
gru po de pes so as. De fi ne ain da os im pos tos abran gi-
dos por sua apli ca ção, qua is se jam, os im pos tos so -
bre a ren da exi gí ve is por cada um dos Esta dos Con -
tra tan tes. O Ca pí tu lo II apre sen ta as de fi ni ções ge ra is
dos ter mos uti li za dos pela Con ven ção. Se gun do o art. 
4, a ex pres são “re si den te de um Esta do Con tra tan te”
sig ni fi ca qual quer pes soa que, em vir tu de da le gis la-
ção des se Esta do, está su je i ta a tri bu ta ção no mes mo
em ra zão de seu do mi cí lio ou re si dên cia, ou de sua
sede de ad mi nis tra ção ou de seu lu gar de cons ti tu i-
ção, no caso de pes so as ju rí di cas. O art. 5 es cla re ce
que a ex pres são “Esta be le ci men to Per ti nen te” sig ni fi-
ca, para os fins da pre sen te Con ven ção, uma ins ta la-
ção fixa de ne gó ci os por meio da qual uma em pre sa
re a li za toda ou par te de sua ati vi da de.

O Ca pí tu lo III enu me ra os ren di men tos so bre os
qua is in ci dem as dis po si ções da Con ven ção. São eles
os ren di men tos imo bi liá ri os, os lu cros das em pre sas,
in clu si ve os pro ve ni en tes da ex plo ra ção de na vi os,
ae ro na ves ou ve í cu los de trans por te ter res tre, e os de 
em pre sas as so ci a das, em al guns ca sos. Fi gu ram ain -
da no Ca pí tu lo III os di vi den dos, os ju ros, os ro yal ti-
es, os ga nhos de ca pi tal, os ser vi ços pro fis si o na is, as
re mu ne ra ções que Con se lhe i ros ou Di re to res re si-
den tes em um Esta do Con tra tan te ob te nham de uma
so ci e da de es ta be le ci da em ou tro Esta do Con tra tan te;
os ren di men tos de ar tis tas e des por tis tas de um Esta -
do Con tra tan te, por ati vi da des pes so a is exer ci das no
ou tro Esta do Con tra tan te, as pen sões, os sa lá ri os pa -
gos por um Esta do Con tra tan te ou por uma de suas
sub di vi sões po lí ti cas por ser vi ços pres ta dos a uma
pes soa fí si ca, e pa ga men tos re ce bi dos por es tu dan-
tes ou apren di zes.

O Ca pí tu lo IV es ta be le ce os mé to dos para eli mi-
nar a du pla tri bu ta ção. No caso do Chi le, quan do um
re si den te ob ti ver ren di men tos que, de acor do com a
pre sen te Con ven ção, se jam tri bu tá ve is no Bra sil, po -
de rá cre di tar con tra os im pos tos chi le nos cor res pon-
den tes a es ses ren di men tos os im pos tos pa gos no
Bra sil. Por ou tro lado, quan do um re si den te do Bra sil
ob ti ver ren di men tos tri bu tá ve is no Chi le, o Bra sil ad -
mi ti rá a de du ção do im pos to so bre ren di men tos des te
re si den te, de um mon tan te igual ao im pos to so bre os
ren di men tos, pago no Chi le.
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O Ca pí tu lo V de ter mi na, em seu art. 23, a
não-dis cri mi na ção de na ci o na is no que con cer ne à
tri bu ta ção, es ta be le cen do que os na ci o na is de um
Esta do Con tra tan te não es ta rão su je i tos no ou tro
Esta do Con tra tan te a qual quer tri bu ta ção ou obri ga-
ção a ela cor res pon den te que não se exi ja ou que
seja mais gra vo sa do que aque las a que es ti ve rem su -
je i tos os na ci o na is des se ou tro Esta do e que se en-
con trem nas mes mas con di ções. O art. 24, n° 1, ou -
tor ga ao re si den te de um Esta do Con tra tan te que jul -
gar que as me di das ado ta das por um, ou por am bos
os Esta dos Con tra tan tes, im pli cam ou po dem im pli-
car, em re la ção a si, uma tri bu ta ção em de sa cor do
com as dis po si ções da Con ven ção, o di re i to de sub -
me ter seu caso à au to ri da de com pe ten te do Esta do
Con tra tan te de que seja re si den te. O n° 4 do mes mo
ar ti go fa cul ta às au to ri da des com pe ten tes dos Esta -
dos Con tra tan tes co mu ni ca rem-se di re ta men te, a fim
de che ga rem a um acor do, ou di ri mi rem as dú vi das a
que pos sa dar lu gar a apli ca ção da Con ven ção.

O art. 25 tra ta da tro ca de in for ma ções, en tre as
au to ri da des com pe ten tes dos Esta dos Con tra tan tes,
ne ces sá ri as à apli ca ção das dis po si ções da Con ven-
ção em tela.

A ma té ria foi apro va da pela Co mis são de Re la-
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal da Câ ma ra dos
De pu ta dos, e pe las Co mis sões 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, tam -
bém da que la Casa.

É im por tan te as si na lar que a tra mi ta ção da pre -
sen te pro po si ção pa de ce de erro de dis tri bu i ção, vis to
que a Re so lu ção nº 1, de 1996, do Con gres so Na ci o-
nal, de ter mi na a emis são de re la tó rio, pre li mi nar ao
exa me das de ma is Co mis sões, pela re pre sen ta ção
Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, so bre toda ma té ria de in te res se do Mer co-
sul que ve nha a tra mi tar no Con gres so Na ci o nal.

Tal fa lha foi as si na la da pelo De pu ta do Antô nio
Car los Pan nun zio, Re la tor da ma té ria na Co mis são
de Re la ções Exte ri o res da Câ ma ra dos De pu ta dos,
que apre sen tou re que ri men to a fim de que fos se obe -
de ci do o re qui si to pro ces su al le gis la ti vo su pra men ci-
o na do. Ten do em vis ta, to da via, o re qui si to da eco no-
mia pro ces su al, con for me fri sou, su ge riu que se con -
clu ís se a aná li se da Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal, já em fase de pa re cer, e que,
an tes de se rem ou vi das as de ma is co mis sões te má ti-
cas, fos sem os au tos en ca mi nha dos à Re pre sen ta-
ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, con for me pre vê em as nor mas do art. 2º da
Re so lu ção CN nº 1, de 1996.

No en tan to, a ma té ria pros se guiu tra mi tan do pe -
las Co mis sões te má ti cas da Câ ma ra dos De pu ta dos,
ten do sido apro va da em ple ná rio em 27 de fe ve re i ro
de 2003, quan do foi re me ti da ao Se na do Fe de ral.
Nes sa Casa, a Se cre ta ria-Ge ral da Mesa cu i dou de
sa nar o erro pro ces su al de que pa de cia a tra mi ta ção
da ma té ria, en ca mi nhan do-a ao exa me des sa Re pre-
sen ta ção, e fa zen do fi nal men te cum prir o dis pos to na
Re so lu ção CN nº 1, de 1996.

II – Aná li se

Se gun do es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos en -
ca mi nha da ao Pre si den te da Re pú bli ca pelo en tão
Mi nis tro de Esta do in te ri no, das Re la ções Exte ri o res,
Emba i xa dor Luiz Fe li pe de Se i xas Cor re ia prin ci pal
ob je ti vo da Con ven ção em exa me é o de cri ar um
qua dro fis cal que pro por ci o ne pre vi si bi li da de e se gu-
ran ça aos in ves ti do res de am bos os pa í ses sig na tá ri-
os, es ta be le cen do re gras mais pre ci sas para a tri bu-
ta ção das pes so as fí si cas e ju rí di cas re si den tes de
um ou de am bos os pa í ses. Ao evi tar a du pla tri bu ta-
ção, a Con ven ção fa vo re ce um cres cen te flu xo de
pes so as, de in ves ti men tos e de ser vi ços en tre o Bra -
sil e o Chi le, além de be ne fi ci ar a ati vi da de co mer ci al
em ge ral.

Afir ma ain da a Expo si ção de Mo ti vos que a Con -
ven ção pre ser va uma ade qua da re ce i ta fis cal em am -
bos os pa í ses e pro por ci o na uma opor tu ni da de para a 
tro ca de in for ma ções en tre as au to ri da des fis ca is do
Bra sil e do Chi le, me ca nis mo esse que mu i to pode
con tri bu ir para a co er ção à eva são fis cal.

Do pon to de vis ta do pro ces so de in te gra ção do
Mer co sul a Con ven ção em tela re ves te-se da ma i or
im por tân cia, pois pro pi ci a rá uma ma i or apro xi ma ção
en tre o Bra sil e o Chi le, mem bro as so ci a do do Mer co-
sul, fa vo re cen do uma ma i or in te gra ção en tre as duas
eco no mi as.

III – Con clu são

Em face de todo o ex pos to, re co men da mos a
apro va ção do tex to da “Con ven ção en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le des ti na da
a evi tar a du pla tri bu ta ção e pre ve nir a eva são fis cal
em re la ção ao Impos to so bre a Ren da”, ce le bra da em 
San ti a go, em 3 de abril de 2001.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor.

PARECER Nº 811, 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 Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003 (nº
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2.317/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Sede en -
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta dos Ibe-
ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção, a Ciên cia
e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia,
em 30 de ja ne i ro de 2002.

Re la tor: Se na dor Valdir Raupp

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a opi nar so bre o Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003 (nº 2317,
de 2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “apro va o
tex to do Acor do de Sede en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta dos
Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção, a Ciên cia e a
Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 30 de ja ne i-
ro de 2002.”

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria em tela
foi dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, pas san do ain da pelo cri vo da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, de Jus ti ça e Re da ção, e da
Co mis são de Fi nan ças e Tri bu ta ção. O re fe ri do ato in -
ter na ci o nal foi apro va do pelo Ple ná rio da Câ ma ra em
4 de ju nho de 2003.

Vin do ao Se na do Fe de ral, a ma té ria em pa u ta
foi dis tri bu í da pre li mi nar men te à Re pre sen ta ção Bra -
si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul, nos ter mos do in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re -
so lu ção nº 01-96, do Con gres so Na ci o nal, cujo re la tó-
rio visa for ne cer sub sí di os às de ma is co mis sões te-
má ti cas do Con gres so Na ci o nal quan to ao con te ú do
do Acor do do pon to de vis ta do pro ces so de in te gra-
ção do Mer co sul. Ten do aque le ór gão co le gi a do emi ti-
do re la tó rio fa vo rá vel à apro va ção do ato in ter na ci o-
nal em pa u ta, veio este ao exa me des sa Co mis são.

Escla re ce a Expo si ção de Mo ti vos do en tão Mi -
nis tro das Re la ções Exte ri o res, Pro fes sor Cel so La-
fer, que a Orga ni za ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri ca-
nos para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (OEI) tem
sede em Ma dri e con ta com es cri tó ri os re gi o na is na
Argen ti na, Co lôm bia, Mé xi co e Peru, além de es cri tó-
ri os téc ni cos no Chi le e em El Sal va dor.

Os ob je ti vos da ci ta da Orga ni za ção são: con tri-
bu ir para for ta le cer o co nhe ci men to, a com pre en são
mú tua, a in te gra ção, a so li da ri e da de, e a paz en tre os
po vos ibe ro-ame ri ca nos; fo men tar o de sen vol vi men to
da Edu ca ção e da Cul tu ra como al ter na ti va vá li da e
viá vel para a cons tru ção da paz; co la bo rar per ma nen-

te men te na trans mis são e in ter câm bio das ex pe riên-
ci as de in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca e cul tu ral pro -
du zi das por eu ro pe us e la ti no-ame ri ca nos; co la bo rar
com os Esta dos-Mem bros no ob je ti vo de con se guir
que os sis te mas edu ca ti vos cum pram sua tri pla fun -
ção hu ma nis ta, de sen vol ven do a for ma ção éti ca, in te-
gral e har mo ni o sa das no vas ge ra ções.

Des de 1991, quan do foi ins ti tu í da a Re u nião de
Mi nis tros da Edu ca ção dos Pa í ses do Mer co sul, a co -
la bo ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra da OEI com o Mer co sul
vem-se in ten si fi can do. As Con fe rên ci as de Cú pu la
Ibe ro- Ame ri ca nas têm en co men da do ta re fas à Orga -
ni za ção, que uti li za suas con fe rên ci as anu a is de Mi -
nis tros da Edu ca ção para sub si di ar as de cla ra ções
dos Che fes de Go ver no ibe ro-ame ri ca nos.

O Acor do de Sede, ora em exa me por essa Co -
mis são, foi as si na do pelo en tão Mi nis tro da Edu ca-
ção, Pa u lo Re na to de Sou za, e pelo Se cre tá rio-Ge ral
da OEI, Fran cis co Pi ñon. Pre vê a ins ta la ção, na ci da-
de de Bra sí lia, de uma sede per ma nen te da Orga ni-
za ção, com o ob je ti vo de fa ci li tar o cum pri men to dos
fins para os qua is foi cri a da.

Para tan to, o art. 3º ou tor ga à Orga ni za ção ca -
pa ci da de ju rí di ca para efe tu ar con tra ta ções; ad qui rir
bens mó ve is e imó ve is e pos su ir re cur sos fi nan ce i ros,
dis pon do li vre men te de tais re cur sos; re a li zar pro ce-
di men tos ju di ci a is ou ad mi nis tra ti vos; re ce ber do a-
ções e sub ven ções; ter fun dos, ouro ou di vi sa cor ren-
te de qual quer clas se e re a li zar sua con ta bi li da de em
qual quer di vi sa; e trans fe rir seus fun dos, ouro ou di vi-
sa cor ren te den tro do país ou no ex te ri or.

O art. 4º pre ce i tua que a sede es ta rá sob a au to-
ri da de e res pon sa bi li da de da or ga ni za ção, sen do-lhe,
en tre tan to, apli cá ve is os re gu la men tos sa ni tá ri os e
ou tras dis po si ções le ga is per ti nen tes.

O art. 6º pre ce i tua que a sede e seus ar qui vos
são in vi o lá ve is, po den do as au to ri da des lo ca is en trar
na sede com o con sen ti men to do Di re tor. O art. 7º dis -
põe que a sede não será uti li za da para fi na li da de in -
com pa tí vel com os fins e fun ções da Orga ni za ção.

O art. 8º ver sa so bre o li vre trân si to e a per ma-
nên cia em ter ri tó rio na ci o nal que o Go ver no bra si le i ro
con ce de aos fun ci o ná ri os da Orga ni za ção e às pes -
so as por ela con vi da das ofi ci al men te. O art. 9º dis põe
so bre a imu ni da de de ju ris di ção e de exe cu ção de
que des fru ta rão a Orga ni za ção e seus bens no ter ri tó-
rio bra si le i ro, ex ce to no caso de in fra ção de trân si to
en vol ven do ve í cu lo per ten cen te à Orga ni za ção, em
caso de re nún cia ex pres sa atra vés de seu Se cre tá-
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rio-Ge ral em re la ção a um caso par ti cu lar; no caso de
ação ci vil in ter pos ta por ter ce i ros por da nos, le sões
ou mor tes de cor ren tes de aci den te ca u sa do por ve í-
cu lo per ten cen te ou uti li za do pela Orga ni za ção; no
caso de con tra-de man da re la ci o na da di re ta men te
com ações ini ci a das pela Orga ni za ção; e no caso de
ati vi da des co mer ci a is da Orga ni za ção.

O art. 10º su je i ta o pes so al lo cal, que tra ba lhe
na Orga ni za ção, à le gis la ção tra ba lhis ta e de pre vi-
dên cia so ci al bra si le i ra, es ti pu lan do que a Orga ni za-
ção de ve rá fa zer para este pes so al as con tri bu i ções
cor res pon den tes.

Os ar ti gos se guin tes es ten dem à Orga ni za ção e
seus di re to res isen ções fis ca is em ma té ria de im pos-
tos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci pa is e de toda clas se
de di re i tos de al fân de ga re fe ren tes à im por ta ção e ex -
por ta ção de ar ti gos des ti na dos ao uso ofi ci al da
Orga ni za ção, e de bens pes so a is de seus di re to res e
mem bros do qua dro de pes so al.

O art. 21 de ta lha os pri vi lé gi os, isen ções e fa ci li-
da des de que des fru ta rão os mem bros do qua dro de
pes so al e es pe ci a lis tas. Entre eles con vém des ta car a
isen ção das dis po si ções res tri ti vas de imi gra ção e trâ -
mi te de re gis tro de es tran ge i ros; fa ci li da des para re -
pa tri a ção, em caso de cri se in ter na ci o nal; isen ção de
im pos to de ren da ou qual quer im pos to di re to so bre
sa lá ri os e emo lu men tos pa gos pelo Orga nis mo.

O art. 33 pre ce i tua que a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil pro por ci o na rá à Orga ni za ção o es pa ço fí si-
co ne ces sá rio para o nor mal e efi caz de sen vol vi men-
to da mis são, ou uma con tri bu i ção equi va len te à
quan tia ne ces sá ria para ar ren dar o mes mo. Do mes -
mo modo, de acor do com o Di re tor e den tro de suas
pos si bi li da des, do ta rá a Sede do pes so al lo cal ra zo a-
vel men te ne ces sá rio para o de sen vol vi men to de suas 
ati vi da des.

O art. 35 dis põe so bre a pror ro ga ção tá ci ta do
Acor do por igua is pe río dos su ces si vos de cin co (5)
anos, po den do ser de nun ci a do por qual quer das Par-
tes, me di an te co mu ni ca ção es cri ta à ou tra. A de nún-
cia sur ti rá efe i to aos seis (6) me ses con ta dos a par tir
da data de re ci bo da no ti fi ca ção à ou tra Par te.

II – Aná li se

O Bra sil, ten do per ma ne ci do fora da Orga ni za-
ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção,
a Ciên cia e a Cul tu ra (OEI) por 18 (de zo i to) anos, con -

clu iu o pre sen te Acor do Sede com aque la en ti da de,
cu jos ob je ti vos re ves tem-se de ine gá vel im por tân cia.

Cum pre res sal tar o re le van te pa pel de sem pe-
nha do pela Re u nião de Mi nis tros da Edu ca ção do
Mer co sul no to can te à re in te gra ção do Bra sil ao re fe-
ri do ór gão, que tem como um dos ob je ti vos a co la bo-
ra ção per ma nen te no in ter câm bio de ex pe riên ci as de
in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca e cul tu ral.

Como é de pra xe na con vi vên cia in ter na ci o nal,
o Acor do em tela es ta be le ce uma sé rie de imu ni da-
des e pri vi lé gi os para a sede da Orga ni za ção dos
Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos, to dos eles em con for mi-
da de com a “Con ven ção de Vi e na so bre Re la ções Di -
plo má ti cas” (1961) e com a “Con ven ção so bre a Re -
pre sen ta ção dos Esta dos em suas Re la ções com as
Orga ni za ções Inter na ci o na is de Ca rá ter Uni ver sal”
(1975), am bas ra ti fi ca das pelo Bra sil.

A pre sen ça de uma sede da OEI em Bra sí lia
mu i to con tri bu i rá para o es tre i ta men to dos la ços en tre
o Bra sil e os pa í ses ibe ro-ame ri ca nos, bem como
para a in ten si fi ca ção das ati vi da des de co o pe ra ção
en tre o Bra sil e aque la or ga ni za ção.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de
2003.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Antô-
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te Em Exer cí cio,
Val dir Ra upp, Re la tor – Ro dolp ho Tou ri nho – Mar -
co Ma ci el – Gil ber to Mes tri nho – Ael ton Fre i tas –
João Alber to Sou za – Pa trí cia Sa bo ya Go mes –
Tiao Vi a na – Sér gio Gu er ra – Alo í zio Mer ca dan te –
Lú cia Vâ nia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2003

(Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e de De fe sa Na ci o nal)

Pa re cer da Co mis são

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, Apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel do De pu ta do Dr. Ro si nha ofe re ci do ao Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 364, de 2003 , que apro -
va o tex to do Acor do de Sede en tre o Go ver no da Re -
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pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Orga ni za ção dos
Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção, a Ciên -
cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 30 de
ja ne i ro de 2002.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:
De pu ta do Dr. Ro si nha, Pre si den te; Se na dor

Pe dro Si mon, Vice-Pre si den te; Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho, Se cre tá rio-Ge ral e De pu ta do Ro ber to
Jef fer son – Se cre tá rio-Ge ral Adjun to – Se na do res
Edu ar do Aze re do – Edu ar do Su plicy – Sér gio Zam -
bi a si e Le o nel Pa van; De pu ta dos Feu Rosa  – Iná cio
Arru da – João Herr mann Neto – Le o de gar Tis cos ki
– Osmar Ser ra glio – We lin ton Fa gun des – Zu la iê
Co bra – Arnal do Fa ria de Sá – Jú lio Re dec ker e Ne -
u ci mar Fra ga.

Sala da Co mis são, 26 de ju nho de 2003. – Se na-
dor Pe dro Si mon, Vice-Pre si den te.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2003

(PDC nº 2317, de 2002, na ori gem)

MEN SA GEM Nº 697, DE 2002

Apro va o tex to do Acor do de Sede
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta dos
Ibe ro A me ri ca nos para a Edu ca ção, a
Ciên cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em
Bra sí lia, em 30 de ja ne i ro de 2002.

Au tor: Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e de De fe sa Na ci o nal(CD)

Re la tor: De pu ta do Dr. Ro si nha

Re la tó rio

A Re so lu ção nº 1, de 1996, do Con gres so Na ci o-
nal de ter mi na que cabe à Re pre sen ta ção Bra si le i ra na
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul ma ni fes-
tar-se pre vi a men te so bre toda ma té ria de in te res se do
Mer co sul que ve nha a tra mi tar no Le gis la ti vo.

Des sa for ma, ofe re ço a esta Co mis são re la tó rio
so bre Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) no 364, de
2003, o qual apro va o tex to do “Acor do de Sede en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a
Orga ni za ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos para a
Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em
Bra sí lia, em 30 de ja ne i ro de 2002”.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o tex to do Acor do
em co men to foi apro va do pela Co mis são de Re la ções

Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal, pela Co mis são de
Fi nan ças e Tri bu ta ção, que ma ni fes tou-se pela ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da ma té ria, pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e de Re da ção, a
qual pro nun ci ou-se pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri ci da-
de e téc ni ca le gis la ti va do PDC, e, fi nal men te, pelo
Ple ná rio.

Che ga da a ma té ria ao Se na do Fe de ral, ela foi
en ca mi nha da, por de ter mi na ção do Pri me i ro
Vice-Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim, em 16-6-2003, 
a esta Co mis são para re ce ber re la tó rio, nos ter mos
do dis pos to no in ci so I e §§ 1º e 2º do art. 2º da Re so-
lu ção nº 1, de 1996-CN.

A Orga ni za ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos
para a Edu ca ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (OEI) tem
como ob je ti vos prin ci pa is o fo men to da Edu ca ção e
da Cul tu ra como al ter na ti va vá li da para a cons tru ção
da paz e a co la bo ra ção per ma nen te no in ter câm bio
de ex pe riên ci as de in te gra ção eco nô mi ca, po lí ti ca e
cul tu ral, bem como o apri mo ra men to dos sis te mas
edu ca ti vos dos Esta dos–Mem bros.

Tra ta-se, por tan to, de or ga nis mo in ter na ci o nal
de re le vân cia e com pro pó si tos no bres. Con tu do, o
Bra sil per ma ne ceu fora de tal en ti da de por 18 anos,
ten do nele re in gres sa do em 1999, du ran te a 67ª Re u-
nião do seu Con se lho Di re ti vo.

Pois bem, as cres cen tes ati vi da des de co o pe ra-
ção edu ca ci o nal e cul tu ral en tre o Mer co sul e a OEI,
le va ram à pro pos ta de ins ta la ção de uma sede per -
ma nen te da Orga ni za ção em Bra sí lia.

O PDC ora em apre ci a ção apro va jus ta men te o
tex to do “Acor do de Sede en tre o Go ver no da Re pú-
bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Orga ni za ção dos Esta -
dos Ibe ro-Ame ri ca nos Para a Edu ca ção, a Ciên cia e a 
Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 30 de ja ne i-
ro de 2002”. Me di an te esse ato in ter na ci o nal a OEI
po de rá ins ta lar sede per ma nen te em nos so ter ri tó rio.
Des sa for ma, a OEI terá duas se des per ma nen tes:
uma em Ma dri (já exis ten te) e ou tra em Bra sí lia, além
dos es cri tó ri os na Argen ti na, Co lôm bia, Mé xi co, Peru, 
Chi le e El Sal va dor.

Como é o cos tu me i ro nes ses ca sos, o Acor do
em dis cus são es ta be le ce uma sé rie de imu ni da des e
pri vi lé gi os para a sede da Orga ni za ção dos Esta dos
Ibe ro-Ame ri ca nos.

O ar ti go 9, por exem plo, es ti pu la a imu ni da de de 
ju ris di ção e de exe cu ção para a Orga ni za ção e faz as
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ex ce ções de pra xe (re nún cia ex pres sa, aci den tes de
trân si to, con tra-de man da e ati vi da des co mer ci a is).

O ar ti go 13, por sua vez, isen ta a Orga ni za ção e
seus di re to res do pa ga men to de im pos tos es ta du a is
e mu ni ci pa is re fe ren tes aos lo ca is e as de pen dên ci as
dos qua is fo rem pro pri e tá ri os e in qui li nos. Já o ar ti go
15 isen ta o Di re tor e os de ma is mem bros da Orga ni-
za ção do pa ga men to de im pos tos fe de ra is, à ex ce ção
dos im pos to in di re tos, ta xas so bre ga nhos de ca pi tal,
ta xas re la ti vas à re mu ne ra ção por ser vi ços pú bli cos e 
di re i tos de re gis tro e cus tas ju di ci a is.

Entre tan to, o ar ti go 25 de ter mi na cla ra men te que:

Os pri vi lé gi os e as imu ni da des re co-
nhe ci dos no pre sen te Acor do não se ou tor-
gam ao Di re tor, aos mem bros do pes so al e
aos es pe ci a lis tas para o seu be ne fi cio pes-
so al, mas para sal va guar dar o exer cí cio in-
de pen den te das suas fun ções. Por tan to, a
Orga ni za ção tem o de ver de re nun ci ar à
imu ni da de con ce di da àque les que, se gun do
a sua opi nião, a imu ni da de im pe di ria o cur-
so da jus ti ça. Se a Orga ni za ção não re nun-
ci ar à imu ni da de de ve rá fa zer todo o pos sí-
vel para che gar a uma so lu ção jus ta em re -
la ção ao caso.

Sa li en te-se, ade ma is, que as imu ni da des e pri -
vi lé gi os con ce di dos pelo pre sen te Acor do à OEI são 
con sen tâ ne os com a “Con ven ção de Vi e na so bre
Re la ções Di plo má ti cas” (1961) e com a “Con ven ção
so bre a Re pre sen ta ção dos Esta dos em suas Re la-
ções com as Orga ni za ções Inter na ci o na is de Ca rá-
ter Uni ver sal” (1975), am bas ra ti fi ca das pelo Bra sil.

Assim sen do, não vis lum bra mos qua is quer óbi -
ces para a apro va ção do Acor do em de ba te.

Acres cen te-se que a ins ta la ção da sede da OEI
em Bra sí lia au men ta rá o nos so pro ta go nis mo nos pa -
í ses ibe ro-ame ri ca nos e in ten si fi ca rá as ati vi da des de 
co o pe ra ção en tre o Mer co sul e a re fe ri da or ga ni za-
ção, com re sul ta dos mu i to po si ti vos para o de sen vol-
vi men to cul tu ral e edu ca ci o nal dos Esta dos Par tes.

Di an te do ex pos to, re co men da mos que o de
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo (SF) nº 364, de 2003, o 
qual apro va o tex to do “Acor do de Sede en tre o Go-
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Orga ni za-
ção dos Esta dos Ibe ro-Ame ri ca nos para a Edu ca ção,
a Ciên cia e a Cul tu ra (OEI), ce le bra do em Bra sí lia, em 
30 de ja ne i ro de 2002”, re ce ba voto fa vo rá vel no Con -
gres so Na ci o nal.

Sala da Co mis são, em de 2003. – De pu ta do Dr.
Ro si nha, Re la tor.

PARECER Nº 812, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 365, de 2003 (nº
169/2002 Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do-Qu a dro so bre
Meio Ambi en te, as si na do em Assun ção,
no âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul
(Mer co sul),em 22 de ju nho de 2001.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem nº 1.068, de 2001, ve i cu la do ra do
tra ta do em epí gra fe.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a Men sa gem foi en -
ca mi nha da em 19 de fe ve re i ro de 2002 à Re pre sen ta-
ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, para re la tó rio, se guin do de po is para as co -
mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal;
de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as;
e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Na Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co-
sul a Men sa gem teve re la tó rio apro va do em 2 de abril
de 2002. Na Co mis são de Re la ções Exte ri o res, a
Men sa gem foi apro va da na for ma do pre sen te pro je to
de de cre to le gis la ti vo em 8 de maio de 2002, o qual
se guiu ain da para apre ci a ção das Co mis sões de De -
fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as, em 7
de agos to de 2002, e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, em 23 de abril de 2003, ten do sido apro va-
do no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos em 4 de ju -
nho de 2003.

Em 11 de ju nho sub se qüen te o Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo em aná li se foi en ca mi nha do ao Se -
na do Fe de ral, onde foi de sig na do para ser exa mi na do
pela pre sen te Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal. Nes te ór gão téc ni co, após o pra zo
re gi men tal du ran te o qual não fo ram apre sen ta das
emen das, a pro po si ção foi dis tri bu í da ao Re la tor sig -
na tá rio.

II – Aná li se

Cu i da-se aqui de um im por tan tís si mo acor do do 
sis te ma Mer co sul, um dos mais sen sí ve is e ge ra do-
res de efe i tos no âm bi to da in te gra ção sub-re gi o nal.
Um dos gran des te mas do di re i to in ter na ci o nal con-
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tem po râ neo, se não o que mais pro duz en ten di men-
tos en tre as Na ções, é jus ta men te o que tra ta das
ques tões am bi en ta is. Isto se deve pre ci pi a men te ao
fato que o in ter câm bio en tre os pa í ses é im pac tan te
ao meio am bi en te e, ade ma is, que os da nos am bi en-
ta is, se jam de pre da ção de es pé ci es, po lu i ção de
águas ou ar ou de po si ção de re je i tos, não res pe i tam
fron te i ras po lí ti cas e afe tam in di fe ren ci a da men te pa í-
ses vi zi nhos ou mes mo dis tan tes.

Cons ci en tes dis so, o ce ná rio in ter na ci o nal hoje
tor na-se co a lha do de di fe ren tes tra ta dos am bi en ta is,
so bre os mais di fe ren tes tó pi cos, eis que se sabe já
há mu i to que a ação iso la da, por meio de le gis la ção e
po lí ti cas in ter nas, são in su fi ci en tes para en fren tar-se
e de be lar-se as sín dro mes am bi en ta is mais com ple-
xas.

Não ad mi ra, por tan to, o lon go tem po que to ma-
ram as ne go ci a ções des se acor do-qua dro. Des ti na do
a pro du zir efe i tos du ra dou ros e har mô ni cos e ba li zar
os de ma is pro to co los im ple men ta do res de seus ob je-
ti vos, tal acor do teve que prin ci pal men te su pe rar os
óbi ces das di fe ren ças ge o grá fi cas e ins ti tu ci o na is en -
tre os qua tro pa í ses. De fen sor de uma po lí ti ca mais rí -
gi da de pro te ção am bi en tal, o Bra sil teve que tran sa-
ci o nar com efi ciên cia na ne go ci a ção com pa í ses
como o Pa ra guai, cuja pre o cu pa ção ain da re si de na
im por ta ção de de sen vol vi men to sem se pre o cu par
de ma si a da men te com o cus to dis so.

Assim, pro du ziu-se o pre sen te acor do-qua dro,
mo men to cul mi nan te de nos so blo co re gi o nal, e que
se es pe ra pos sa tra zer os re sul ta dos mais que es pe-
ra dos.

Na Expo si ção de Mo ti vos que acom pa nha a
Men sa gem pre si den ci al, de au to ria do Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, po de mos re ti rar sin te ti ca men te
o sig ni fi ca do do pre sen te acor do:

O Acor do-Qu a dro so bre Meio Ambi en-
te do Mer co sul aten de às di re tri zes bá si cas
para o de sen vol vi men to de uma po lí ti ca am -
bi en tal para o Mer co sul, con so li da das na
Re so lu ção nº 10/94 do Gru po Mer ca do Co -
mum (ór gão exe cu ti vo do Mer co sul 1), as si-
na da pelo Bra sil em 3 de agos to de 1994, e
ra ti fi ca das na De ci são nº 9/95 do Con se lho
do Mer ca do Co mum, as si na da pelo Bra sil
em 6 de de zem bro de 1995.

A im ple men ta ção do Acor do-Qu a dro
so bre Meio Ambi en te do Mer co sul fa ci li ta rá
a co or de na ção de po lí ti cas am bi en ta is dos
Esta dos Par tes, e cons ti tui mar co ju rí di co ao 
abri go do qual, no con tex to do li vre co mér-

cio e da União Adu a ne i ra, po de rão ser as si-
na dos acor dos es pe cí fi cos para o de sen vol-
vi men to de ações de co o pe ra ção para a
pro te ção do meio am bi en te e a me lho ria da
qua li da de do meio am bi en te e de vida das
po pu la ções.

À luz da di men são glo bal do pro ces so
de in te gra ção re gi o nal, o Acor do-Qu a dro de
Meio Ambi en te do Mer co sul, cuja ne go ci a-
ção con tou com a ati va par ti ci pa ção do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te, está em con so-
nân cia com os prin cí pi os de de sen vol vi men-
to sus ten tá vel ema na dos da Con fe rên cia
das Na ções Uni das para o Meio Ambi en te e 
o De sen vol vi men to, re a li za da no Rio de Ja -
ne i ro em 1992, e per mi te que os Esta dos
Par tes do Mer co sul tra ba lhem, de for ma co -
or de na da, em bus ca de me lho res con di ções
am bi en ta is re gi o na is e glo ba is.

Na qua li da de de acor do-qua dro, a se des do-
brar em pro to co los adi ci o na is, o pre sen te tra ta do é
ex tre ma men te sin té ti co, e sua es sên cia cons ta de
um só ar ti go, onde se lis tam os ob je ti vos cen tra is do 
acor do. Pelo art. 60, os pa í ses de ter mi na ram 14
(qua tor ze) ob je ti vos a se rem per se gui dos, en tre os
qua is per mi to des ta car os se guin tes:

• Incre men tar o in ter câm bio de in for-
ma ção so bre le gis la ção e po lí ti cas am bi en-
ta is;

• Bus car a har mo ni za ção das le gis la-
ções am bi en ta is, le van do em con si de ra ção
as di fe ren tes re a li da des am bi en ta is, so ci a is
e eco nô mi cas;

• Iden ti fi car fon tes de fi nan ci a men to
para o de sen vol vi men to das ca pa ci da des
dos Esta dos Par tes;

• Con tri bu ir para a pro mo ção das con-
di ções de tra ba lho am bi en tal men te sa u dá-
ve is e se gu ras para, no mar co de um de sen-
vol vi men to sus ten tá vel, pos si bi li tar a me lho-
ria da qua li da de de vida, o bem-es tar so ci al
e a ge ra ção de em pre go;

• Pro mo ver o uso de ins tru men tos eco -
nô mi cos de apo io àe xe cu ção das po lí ti cas
para a pro mo ção do de sen vol vi men to sus-
ten tá vel e a pro te ção do meio am bi en te;

• Pres tar, de for ma opor tu na, in for ma-
ções so bre de sas tres e emer gên ci as am bi-
en ta is que pos sam afe tar os de ma is Esta-
dos Par tes e, quan do pos sí vel, apo io téc ni-
co e ope ra ci o nal;
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• Pro mo ver a edu ca ção am bi en tal for -
mal e não for mal e fo men tar co nhe ci men tos,
há bi tos de con du ta e a in te gra ção de va lo-
res ori en ta dos às trans for ma ções ne ces sá ri-
as ao al can ce do de sen vol vi men to sus ten tá-
vel no âm bi to do Mer co sul; e

• De sen vol ver acor dos se to ri a is, em te -
mas es pe cí fi cos, con for me seja ne ces sá rio
para a con se cu ção do ob je ti vo des te Acor-
do.

Além das duas cláu su las es sen ci a is de con te-
ú do re fe ri das, o Acor do traz os me ca nis mos clás si-
cos de vi gên cia e de so lu ção de even tu a is con tro-
vér si as, e um im por tan te e su fi ci en te men te de ta-
lha do Ane xo em que se lis tam os prin ci pa is te mas
para even tu a is pro to co los de im ple men ta ção do
Acor do-Qu a dro. Estes pro to co los, por su pos to, de ve-
rão em cada caso se rem sub me ti dos ao Con gres so
Na ci o nal.

Com o pre sen te acor do, por tan to, o Mer co sul
está cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is ne ces sá ri-
as para a edi fi ca ção do re gi me am bi en tal do Blo co,
O tex to do Acor do de fi ne nor mas bas tan te ge ra is,
como é tí pi co de um Acor do-Qu a dro, que de vem pa -
u tar a ne go ci a ção dos fu tu ros pro to co los im ple men-
ta do res.

III – Voto

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta a
ur gên cia que re ves te tal tema, pro pi ci an do a mol du ra
para a as si na tu ra de im por tan tes ins tru men tos de
ação con jun ta no cam po am bi en tal, en ten de mos ser
alta re le vân cia e pri o ri da de para o Con gres so Na ci o-
nal a tra mi ta ção des sa pro po si ção. Mo ti vo pelo qual,
ade ma is de todo o ex pos to, opi na mos pela pron ta
apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 365,
de 2003, que apro va o Acor do-Qu a dro so bre Meio
Ambi en te, as si na do em Assun ção, no âm bi to do Mer -
ca do Co mum do Sul (Mer co sul), em 22 de ju nho de
2001.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Antô-
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te em exer cí cio –
Sér gio Gu er ra – Ro dolp ho Tou ri nho – Ael ton Fre i-
tas – Val dir Ra upp – Mar co Ma ci el – Gil ber to Mes -
tri nho, Re la tor ad hoc – João Alber to Sou za – Pa-
trí cia Sa bo ya Go mes – Tião Vi a na – Luiz Otá vio –
Alo í zio Mer ca dan te Lú cia Vâ nia.

MENSAGEM Nº 1.068, DE 2001
(Do Po der Exe cu ti vo)

Parecer da Comissão

A re pre sen ta ção bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta do Mer co sul, em re u nião or di ná ria
re a li za da hoje, apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio
fa vo rá vel do Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ofe re ci-
do à MENSAGEM Nº 1.068/01, que “Sub me te a apre -
ci a ção do Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do-Qu-
a dro so bre Meio Ambi en te, as si na do em Assun ção,
no âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul (MERCOSUL),
em 22 de ju nho de 2001.”

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta-
res:

Se na dor Ro ber to Re quião, Pre si den te; De pu ta-
do Ney Lo pes, Vice-Pre si den te; Se na do res Arlin do
Por to e Mar lu ce Pin to; De pu ta dos Man sa Ser ra no;
Con fú cio Mou ra; Pa u lo Gou vêa; Cel so Rus so man no;
Jú lio Re dec ker e Vi cen te Ca ro pre so.

Sala da Co mis são, 2 de abril de 2002. –
Roberto Requião, Pre si den te.

RELATÓRIO

Da Co mis são Par la men tar Con jun ta
Do Mer co sul, so bre a Men sa gem nº 1.068,
de 2001, do Po der Exe cu ti vo, que “Sub-
me te à apre ci a ção do Con gres so Na ci o-
nal o tex to do Acor do-Qu a dro so bre Meio 
Ambi en te, as si na do em Assun ção, no
âm bi to do Mer ca do Co mum do Sul
(MERCOSUL), 22 de jun nho o de 2001”.

Relator: Se na dor Ante ro Paes de Bar ros

I – Re la tó rio

Com ful cro no art. 49, in ci so I, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo en vi ou ao Con gres so Na -
ci o nal a Men sa gem em epí gra fe. Tam bém por pre ce i-
to cons ti tu ci o nal, a Men sa gem Pre si den ci al, ve i cu la-
do ra de um acor do in ter na ci o nal, foi des ti na da para
ini ci ar sua tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Na que la Casa, a Men sa gem foi exa mi na da pe -
las Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na -
ci o nal; de De fe sa do Con su mi dor, Meio Ambi en te e
Mi no ri as; e de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Em 19 de fe ve re i ro de 2002 foi en ca mi nha da à
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul para
pa re cer.

Cu i da-se aqui de um im por tan tís si mo acor do do 
sis te ma Mer co sul, um dos mais sen sí ve is e ge ra do-
res de efe i tos no âm bi to da in te gra ção sub-re gi o nal.
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Um dos gran des te mas do di re i to in ter na ci o nal con-
tem po râ neo, se não o que mais pro duz en ten di men-
tos en tre as Na ções, e jus ta men te o que tra ta das
ques tões am bi en ta is. Isto se deve pre ci pu a men te ao
fato de que o in ter câm bio en tre os pa í ses é im pac tan-
te ao meio am bi en te e, ade ma is, que os da nos am bi-
en ta is, seja de pre da ção de es pé ci es, po lu i ção de
águas ou ar ou de po si ção de re je i tos, não res pe i tam
fron te i ras po lí ti cas e afe tam in di fe ren ci a da men te pa í-
ses vi zi nhos ou mes mo dis tan tes.

Com efe i to, há, hoje, no ce ná rio in ter na ci o nal
uma mi ría de de tra ta dos am bi en ta is, so bre os mais
di fe ren tes tó pi cos, eis que se sabe já há mu i to que a
ação iso la da, da le gis la ção e po lí ti cas in ter nas, são
in su fi ci en tes para en fren tar-se e de be lar-se as sín-
dro mes am bi en ta is mais com ple xas.

Não ad mi ra, por tan to, o lon go tem po que to ma-
ram as ne go ci a ções des se acor do-qua dro. Des ti na do
a pro du zir efe i tos du ra dou ros e har mô ni cos e a ba li-
zar os de ma is pro to co los im ple men ta do res de seus
ob je ti vos, tal acor do teve que su pe rar, prin ci pal men te,
os óbi ces das di fe ren ças ge o grá fi cas e ins ti tu ci o na is
en tre os qua tro pa í ses. De fen sor de uma po lí ti ca mais 
rí gi da de pro te ção am bi en tal, o Bra sil teve que tran sa-
ci o nar com efi ciên cia na ne go ci a ção com pa í ses
como o Pa ra guai, cuja pre o cu pa ção ain da re si de na
im por ta ção de de sen vol vi men to sem se pre o cu par
de ma si a da men te com o cus to dis so.

Assim, pro du ziu-se o pre sen te acor do-qua dro,
mo men to cul mi nan te de nos so blo co re gi o nal, que se
es pe ra, pos sa tra zer os re sul ta dos mais que es pe ra-
dos.

Na Expo si ção de Mo ti vos que acom pa nha a
Men sa gem Pre si den ci al, de au to ria do Mi nis tro das
Re la ções Exte ri o res, po de mos re ti rar sin te ti ca men te
o sig ni fi ca do do pre sen te acor do:

O Acor do-Qu a dro so bre Meio Ambi en-
te do Mer co sul aten de às di re tri zes bá si cas
para o de sen vol vi men to de uma po lí ti ca am -
bi en tal para o Mer co sul, con so li da das na
Re so lu ção nº 10/94 do Gru po Mer ca do Con -
zun? (ór gão exe cu ti vo do Mer co sul), as si na-
da pelo Bra sil em 3 de agos to de 1994, e ra -
ti fi ca das na De ci são no 9/95 do Con se lho
do Mer ca do Co mum, as si na da pelo Bra sil
em 6 de de zem bro de 1995.

A im ple men ta ção do Acor do-Qu a dro
so bre Meio Ambi en te do Mer co sul fa ci li ta rá
a co or de na ção de po lí ti cas am bi en ta is dos
Esta dos Par tes, e cons ti tui mar co ju rí di co ao 
abri go do qual, no con tex to do li vre co mér-

cio e da União Adu a ne i ra, po de rão ser as si-
na dos acor dos es pe cí fi cos para o de sen vol-
vi men to de ações de co o pe ra ção para a
pro te ção do meio am bi en te e a me lho ria da
qua li da de do meio am bi en te e de vida das
po pu la ções.

Além das duas cláu su las es sen ci a is de con te-
ú do re fe ri das, o Acor do traz os me ca nis mos clás si-
cos de vi gên cia e de so lu ção de even tu a is con tro-
vér si as, e um im por tan te e su fi ci en te men te de ta lha-
do Ane xo em que se lis tam os prin ci pa is te mas para 
even tu a is pro to co los de im ple men ta ção do Acor-
do-Qu a dro. Estes pro to co los, por su pos to, de ve rão
em cada caso se rem sub me ti dos ao Con gres so Na-
ci o nal.

Com o pre sen te acor do, por tan to, o Mer co sul
está cri an do as con di ções ins ti tu ci o na is ne ces sá ri as
para a edi fi ca ção do re gi me am bi en tal do Blo co. O
tex to do Acor do de fi ne nor mas bas tan te ge ra is, como
é tí pi co de um Acor do-Qu a dro, que de vem pa u tar a
ne go ci a ção dos fu tu ros pro to co los im ple men ta do res.

Pela im por tân cia da ma té ria, e ten do em vis ta a
ur gên cia de que se re ves te tal tema, pro pi ci an do a
mol du ra para a as si na tu ra de im por tan tes ins tru men-
tos de ação con jun ta no cam po am bi en tal, en ten de-
mos ser de alta re le vân cia e pri o ri da de para o Con-
gres so Na ci o nal a tra mi ta ção des sa Men sa gem. Pelo
que en ca re ce mos, des de já, aos de ma is ór gãos téc -
ni cos que a exa mi na rão o es for ço para que essa ur -
gên cia seja va lo ri za da.

Sen do o que se pode adu zir no âm bi to des te
Re la tó rio, acre di ta mos que os ilus tres mem bros des -
sa Co mis são já pos su em os ele men tos su fi ci en tes
para to ma rem co nhe ci men to da pre sen te Men sa gem
Pre si den ci al que sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o Acor do-Qu a dro so bre Meio Ambi -
en te, as si na do em Assun ção, no âm bi to do Mer ca do
Co mum do Sul (Mer co sul), em 22 de ju nho de 2001.

Sala da Co mis são,  – Ante ro Paes de Barro,
Re la tor.

PARECER Nº 813, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 366, de 2003 (nº
1.061/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Pro to co lo de Mon -
te vi déu so bre Co mér cio de Ser vi ços do
Mer co sul, con clu í do em Mon te vi déu, em
15 de de zem bro de 1997, acom pa nha do
de seus qua tro Ane xos Se to ri a is, ado ta-
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dos pela De ci são nº 9/98, do Con se lho
Mer ca do Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Gil ber to Mes tri nho

I – Re la tó rio

Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se so -
bre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 366, de 2003,
que apro va o tex to do “Pro to co lo de Mon te vi déu so bre
Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul, con clu í do em
Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997, acom pa-
nha do de seus qua tro ane xos se to ri a is, ado ta dos
pela De ci são nº 9/98, do Con se lho Mer ca do Co mum,
em 23 de ju lho de 1998.”

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o tex to do Pro to co lo
em tela foi dis tri bu í do à Re pre sen ta ção Bra si le i ra na
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul, para
re la tó rio pre li mi nar. Aque le co le gi a do, ava li an do-o do
pon to de vis ta do pro ces so de in te gra ção do Mer co-
sul, re co men dou a sua apro va ção pelo Con gres so
Na ci o nal. Na Câ ma ra foi a ma té ria apro va da ain da
pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção, ten do en tão vin do ao Se na do, onde foi
dis tri bu í da a essa Co mis são.

II - Análise

A ne go ci a ção do Pro to co lo de Mon te vi déu so -
bre Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul ob je ti vou
cum prir o dis pos to no Tra ta do de Assun ção, em seu
ar ti go I, que de ter mi na o com pro mis so dos Esta dos
Par tes de al can çar a li vre cir cu la ção de bens, ser vi-
ços e fa to res pro du ti vos en tre os Mem bros do Mer co-
sul. Tra ta-se, por tan to, de ins tru men to ju rí di co des ti-
na do a pro mo ver a li be ra li za ção do co mér cio de ser vi-
ços no pla no sub-re gi o nal.

Em uma pri me i ra eta pa, ado tou-se o Pro to co lo
de Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços do Mer -
co sul, em 15 de de zem bro de 1997. A se gun da eta pa
des ti nou-se à ela bo ra ção de Ane xos Se to ri a is e à
apre sen ta ção das Lis tas de Com pro mis sos Espe cí fi-
cos Ini ci a is de cada país. Os Ane xos e as Lis tas de
Com pro mis sos fo ram ado ta dos em con jun to pela De -
ci são nº 9/98 do Con se lho do Mer ca do Co mum, em
23 de ju lho de 1998.

O Pro to co lo abran ge obri ga ções de ca rá ter ge -
ral apli cá ve is ao co mér cio re gi o nal de ser vi ços; um
pro gra ma de li be ra li za ção co mer ci al que de ve rá com -
ple tar-se em dez anos; e dis po si ções que pos si bi li tam
o re cur so aos me ca nis mos de so lu ção de con tro vér si-
as in tra-Mer co sul.

Há qua tro Ane xos Se to ri a is con ten do dis po si-
ções es pe cí fi cas para de ter mi na dos se to res de ser vi-
ços. São eles: o Ane xo so bre Mo vi men to de Pes so as
Fí si cas Pres ta do ras de Ser vi ços, o Ane xo so bre Ser -
vi ços Fi nan ce i ros, o Ane xo so bre Ser vi ços de Trans -
por tes Ter res tres e por Água e o Ane xo so bre Ser vi-
ços de Trans por te Aé reo.

Por se tra ta rem os ser vi ços de tema emi nen te-
men te com ple xo, pos to que as res pon sa bi li da des se -
to ri a is es pa lham-se por dis tin tas áre as do Go ver no
bra si le i ro, as ne go ci a ções fo ram re a li za das por um
Gru po Inter mi nis te ri al de Ser vi ços, do qual par ti ci pa-
ram o Mi nis té rio da Fa zen da, o Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, de Indús tria, Co mér cio e Tu ris mo
(hoje De sen vol vi men to), Edu ca ção, Cul tu ra, Tra ba lho
e Empre go, Trans por tes, Co mu ni ca ções, Ban co Cen -
tral, SUSEP, CERNAI e com acom pa nha men to de re -
pre sen tan tes da Con fe de ra ção Na ci o nal do Co mér-
cio, Con fe de ra ção Na ci o nal da Indús tria e di ver sos
Con se lhos Pro fis si o na is.

Os prin cí pi os pre sen tes no Pro to co lo em pa u ta
ins pi ram-se no Acor do Ge ral so bre Co mér cio de
Ser vi ços (GATS) da Orga ni za ção Mun di al do Co-
mér cio, cujo ar ti go V fa cul ta ex pres sa men te a con-
clu são de acor dos de in te gra ção re gi o nal em ma té-
ria de ser vi ços.

De acor do com a sis te má ti ca ado ta da pelo
GATS, tam bém ado ta da pelo Pro to co lo de Mon te vi-
déu, o co mér cio de ser vi ços é de fi ni do por qua tro
“mo dos de pres ta ção”, con for me se gue: (1) trans fron-
te i ras; (2) con su mo no ex te ri or; (3) pre sen ça co mer ci-
al e (4) mo vi men to tem po rá rio de pes so as na tu ra is. O
Pro to co lo es ta be le ce um pra zo de dez anos para ins -
ti tu ir o li vre-co mér cio de ser vi ços en tre os mem bros
do Mer co sul.

Se gun do es cla re ce a Expo si ção de Mo ti vos do
en tão Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Emba i xa dor
Luiz Fe li pe Lam pre ia, o acor do em tela ins cre ve-se no 
tipo “GATS-plus”, o que sig ni fi ca que é mais pro fun do
do que o GATS, ao con tem plar pre fe rên ci as no co-
mér cio de ser vi ços in tra-zona, em re la ção às con ces-
sões es ten di das pe los qua tro só ci os, à luz do GATS, a 
to dos os mem bros da OMC. Tra ta-se, a “pre fe rên cia
Mer co sul”, do aces so am pli a do aos mer ca dos do-
més ti cos de ser vi ços e me no res li mi ta ções em ma té-
ria de tra ta men to na ci o nal. A “pre fe rên cia Mer co sul”
irá sen do am pli a da à me di da em que o pro gra ma de
li be ra li za ção re gi o nal for avan çan do. Esse apro fun da-
men to da aber tu ra co mer ci al no âm bi to do Mer co sul
pos si bi li ta que, mes mo se for con clu í do um acor do
he mis fé ri co de ser vi ços no mar co da Área de Li vre
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Co mér cio das Amé ri cas, o Acor do de Ser vi ços do
Mer co sul não de i xa rá de exis tir.

A Expo si ção de Mo ti vos es cla re ce ade ma is que
a Lis ta de Com pro mis sos Espe cí fi cos Ini ci a is do Bra -
sil no se tor de te le co mu ni ca ções es ta va sen do mo di fi-
ca da e que se ria en ca mi nha da tão logo cum pri dos os
pro ce di men tos ins ti tu ci o na is apli cá ve is no pro ces so
ne go ci a dor.

O Pro to co lo, con for me dis põe o seu Arti go II,
apli ca-se às me di das ado ta das pe los Esta dos Par -
tes que afe tem o co mér cio de ser vi ços no Mer co sul,
in clu í das as re la ti vas à pres ta ção de um ser vi ço;
com pra, pa ga men to ou uti li za ção de um ser vi ço;
aces so e uti li za ção, por oca sião da pres ta ção de um
ser vi ço, de ser vi ços que o Esta do Par te exi ja se jam
ofe re ci dos ao pú bli co em ge ral; pre sen ça, in clu si ve
no sen ti do co mer ci al, de pes so as de um Esta do Par-
te no Ter ri tó rio de ou tro Esta do Par te para a pres ta-
ção de um ser vi ço.

De fi ne ain da o co mér cio de ser vi ços como a
pres ta ção de um ser vi ço do ter ri tó rio de um Esta do
Par te ao ter ri tó rio de qual quer ou tro Esta do Par te; no
ter ri tó rio de um Esta do Par te a um con su mi dor de
ser vi ços em tela, de ter mi na o Arti go XXIV que es tas
se rão re sol vi das em con for mi da de com os me ca nis-
mos já vi gen tes no Mer co sul.

Cabe res sal tar a cres cen te im por tân cia do se tor
de ser vi ços em um qua dro de glo ba li za ção e de
emer gên cia da cha ma da “nova eco no mia”, bem
como o fato de que o Pro to co lo em tela vai mais além
e é mais pro fun do do que o acor do de ser vi ços da
OMC (GATS), o que per mi ti rá que o Acor do de Ser vi-
ços do Mer co sul con ti nue a exis tir mes mo após a con -
for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. A
in ten si fi ca ção do rit mo de aber tu ra dos mer ca dos re -
gi o na is de ser vi ços é im por tan te, ade ma is, pe las
opor tu ni da des que dela re sul ta rão para em pre sas
pres ta do ras de ser vi ço bra si le i ras, e para o apro fun-
da men to do pro ces so de in te gra ção do Mer co sul.

III – Voto

Por todo o ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 366, de
2003, que apro va o tex to do “Pro to co lo de Mon te vi déu
so bre Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul, con clu í do
em Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997, acom -
pa nha do de seus qua tro ane xos se to ri a is, ado ta dos
pela De ci são nº 9/98, do Con se lho Mer ca do Co mum,
em 23 de ju lho de 1998.”

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. –
Antonio Car los Ma ga lhães, Pre si den te em exer cí-
cio; Se na dor Sér gio Gu er ra; Se na dor Ro dolp ho
Tou ri nho; Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes; Se na-
dor Ael ton Fre i tas; Se na dor Val dir Ra upp; Se na dor
Mar co Ma ci el; Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Re la tor
ad hoc; Se na dor João Alber to Sou za; Se na dor Luiz
Otá vio; Se na dor Alo í zio Mer ca dan te; Se na dor Tião
Vi a na; Se na do ra  Lú cia Vâ nia.

MENSAGEM Nº 750, DE 2000
(Do Po der Exe cu ti vo)

Parecer da Comissao

A Re pre sen ta ção Bra si le i ra na Co mis são Par la-
men tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje, 
Apro vou, una ni me men te, o Re la tó rio fa vo rá vel do De -
pu ta do João Herr mann Neto ofe re ci do à Men sa gem
nº 750/00, que “sub me te à con si de ra ção do Con gres-
so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo de Mon te vi déu so bre
o Co mér cio de Ser vi ços do Mer co sul, con clu í do em
Mon te vi déu, em 15 de de zem bro de 1997, acom pa-
nha do de seus qua tro ane xos Se to ri a is, ado ta dos
pela De ci são nº 9/98 do Con se lho Mer ca do co mum,
em 23 de ju lho de 1998”.

Esti ve ram pre sen tes os Se nho res Par la men ta res:

De pu ta dos: Jú lio Re dec ker, Pre si den te; Feu
Rosa, Se cre tá rio- Ge ral Adjun to; De pu ta do Nel son
Mar che zan, ti tu lar, De pu ta dos: Lu ci a no Piz zat to, Ma -
ri sa Ser ra no, João Herr mann Neto e Cel so Rus so-
man no, su plen tes. Se na do res: Ge ral do Althoff, Hen ri-
que Lo yo la e Ro ber to Re quião, ti tu la res.

Sala da Co mis são, em 22 de no vem bro de 2000. 
– De pu ta do Jú lio Re dec ker, Pre si den te.

MENSAGEM Nº 750, DE 2000

Sub me te à con si de ra ção do Con-
gres so Na ci o nal o tex to do Pro to co lo de
Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi-
ços do Mer co sul, con clu í do em Mon te vi-
déu, em 15 de de zem bro de 1997, acom -
pa nha do de seus qua tro ane xos Se to ri a-
is, ado ta dos pela De ci são nº 09/98 do
Con se lho Mer ca do Co mum, em 23 de ju -
lho de 1998 .

Au tor: Po der Exe cu ti vo
Re la tor: De pu ta do João Herr mann

Neto
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I – Re la tó rio

O Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à con si de ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, por meio da Men sa gem nº 750, de 2000, acom -
pa nha da de ex po si ção de mo ti vos fir ma da pelo Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res, o
tex to do Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio
de Ser vi ços do Mer co sul, con clu í do em Mon te vi déu,
em 15 de de zem bro de 1997, acom pa nha do de seus
qua tro ane xos Se to ri a is, ado ta dos pela De ci são nº
09/98 do Con se lho Mer ca do Co mum, em 23 de ju lho
de 1998.

A Men sa gem nº 750/2000 ao ser en ca mi nha ao
Con gres so Na ci o nal, foi re ce bi da pela Câ ma ra dos
De pu ta dos e, por se tra tar de as sun to ati nen te ao
Mer co sul, foi ini ci al men te dis tri bu í da à Re pre sen ta-
ção Bra si le i ra na Co mis são Par la men tar Con jun ta do
Mer co sul, em con for mi da de com o dis pos to no ar ti go
20, in ci so I e § 1º e 2º da Re so lu ção nº 1 de 1996-CN.

O Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio
de Ser vi ços do Mer co sul tem por ob je ti vo o es ta be le-
ci men to de uma dis ci pli na ju rí di ca in ter na ci o nal, no
âm bi to do Mer co sul, des ti na da a re gu la men tar a li be-
ra li za ção dos ser vi ços, no in te ri or da união adu a ne i ra.
Esse ato in ter na ci o nal foi ne go ci a do em cum pri men to
do man da men to con ti do no ar ti go I do Tra ta do de
Assun ção, o qual pre via a ins ti tu i ção da li vre cir cu la-
ção dos bens, dos ser vi ços e de fa to res pro du ti vos
en tre os mem bros do Mer co sul, como meio de se al -
can çar a for ma ção de um mer ca do co mum.

O ins tru men to que ora con si de ra mos é com pos-
to pelo Pro to co lo em si, que con tém um preâm bu lo e
30 ar ti gos di vi di dos em cin co par tes e, tam bém, qua -
tro ane xos, nos qua is são re gu la men ta dos al guns te -
mas e seg men tos sen sí ve is do se tor de pres ta ção de
ser vi ços.

No preâm bu lo, os Esta dos Par tes do Mer co sul:
Bra sil, Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai re a fir mam seus
com pro mis sos, de acor do com o Tra ta do de Assun-
ção, de im ple men tar a li vre cir cu la ção de ser vi ços no
in te ri or do mer ca do am pli a do, ao mes mo tem po em
que re co nhe cem a im por tân cia da li be ra li za ção do
co mér cio de ser vi ços para o de sen vol vi men to das
eco no mi as dos pa í ses do Mer co sul, para o apro fun-
da men to da União Adu a ne i ra e a pro gres si va con for-
ma ção do mer ca do co mum. Na par te pre am bu lar, os
Esta do Par tes re co nhe cem, ain da, a ne ces si da de de
que os pa í ses e re giões me nos de sen vol vi dos do
Mer co sul te nham uma par ti ci pa ção cres cen te no
mer ca do de ser vi ços e, tam bém, seu in tu i to de con sa-
grar em um ins tru men to co mum (o pre sen te Pro to co-

lo) as nor mas e prin cí pi os para o co mér cio de ser vi-
ços en tre os Esta dos Par tes. Por fim, os sig na tá ri os
do pro to co lo de cla ram, ao es ta be le cer o acor da do,
ha ver le va do em con ta as dis po si ções con ti das no
Acor do Ge ral so bre Co mér cio de Ser vi ço (o GATS) da 
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, OMC.

O Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio
de Ser vi ços, con for me re fe ri mos, é com pos to de cin -
co par tes. A Par te I dis põe acer ca de seu ob je to e âm -
bi to de apli ca ção. O Arti go I é sim ples e cla ro ao dis -
por so bre o ob je ti vo do Pro to co lo, ou sei a, pro mo ver
o li vre co mér cio de ser vi ços no Mer co sul. O Arti go II
cu i da do âm bi to de apli ca ção. Se gun do seus ter mos,
o pro to co lo se apli ca às me di das ado ta das pe los
Esta dos Par tes que afe tem o co mér cio de ser vi ços no 
Mer co sul. O dis po si ti vo elen ca tam bém qua is for mas
de pres ta ção de ser vi ços se rão con si de ra das co mér-
cio de ser vi ços para fins da dis ci pli na do pro to co lo.

Na Par te II são tra ta das as ques tões das obri ga-
ções dos Esta dos Par tes e de ter mi na das dis ci pli nas
ge ra is. No Arti go III é con sa gra do o prin cí pio da na ção
mais fa vo re ci da, se gun do o qual cada país ou tor ga rá
ime di a ta e in con di ci o nal men te aos ser vi ços e aos
pres ta do res de ser vi ços de qual quer ou tro Esta do
Par te um tra ta men to não me nos fa vo rá vel do que
aque le que con ce da aos ser vi ços si mi la res e aos
pres ta do res de ser vi ços si mi la res de qual quer ou tro
Esta do Par te ou de ter ce i ros pa í ses.

O Arti go IV re gu la men ta o tema de “aces so a
mer ca dos”. Aqui, além dos Esta dos Par tes obri ga-
rem-se a con ce der um tra ta men to não me nos fa vo rá-
vel que o pre vis to em sua “Lis ta de Com pro mis sos
Espe cí fi cos, com pro me tem-se tam bém a per mi tir o
mo vi men to trans fron te i ri ço de ca pi ta is que cons ti tu-
am par te es sen ci al de um com pro mis so de aces so
aos mer cados con ti do em sua lis ta de com pro mis sos
es pe cí fi cos com res pe i to ao co mér cio trans fron te i ri ço,
as sim como as trans fe rên ci as de ca pi tal aos seu ter ri tó-
rio, quan do se tra tar de com pro mis sos de aces so aos
merca dos as su mi dos com res pe i to à pre sen ça co-
mer ci al. O Arti go IV con tém ain da uma sé rie de li mi tes
à ação dos Esta dos Par tes no sen ti do de res trin gir a
ofer ta de ser vi ços e de pres ta do res de ser vi ços.

O Arti go V con sa gra o prin cí pio do tra ta men to
na ci o nal, se gun do o qual os Esta dos Par tes obri-
gam-se a con ce der aos ser vi ços e aos pres ta do res de
ser vi ços ori un dos dos de ma is pa í ses do Mer co sul um
tra ta men to não me nos fa vo rá vel que o con ce di do aos
ser vi ços e aos pres ta do res de ser vi ços na ci o na is.

O Arti go VII dis ci pli na a cons ti tu i ção das Lis tas
de Com pro mis sos Espe cí fi cos. Se gun do esse dis po-
si ti vo, cada Esta do Par te es pe ci fi ca rá em uma Lis ta
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de Com pro mis sos Espe cí fi cos os se to res, sub se to res
e ati vi da des com res pe i to aos qua is as su mi rá com-
pro mis sos e, para cada modo de pres ta ção cor res-
pon den te, in di ca rá os ter mos, li mi ta ções e con di ções
em ma té ria de aces so aos mer ca dos e tra ta men to na -
ci o nal. O Arti go VII pre vê tam bém que as re gras de
aces so a mer ca dos e o prin cí pio de tra ta men to na ci o-
nal não se apli cam aos se to res, sub se to res, ati vi da-
des ou me di das que não es te jam es pe ci fi ca das na
Lis ta de Com pro mis sos Espe cí fi cos. Dis põe, ain da,
que as re fe ri da Lis tas de Com pro mis sos Espe cí fi cos
se rão ane xa das ao Pro to co lo e se rão par te in te gran te
do mes mo.

O Arti go VIII afir ma o prin ci pio da trans pa rên cia,
se gun do o qual os Esta dos Par tes com pro me tem-se
a dar pu bli ci da de a to das as me di das que se re fi ram
ao Pro to co lo ou afe tem sua ope ra ção, bem como a in -
for mar a Co mis são de Co mér cio do Mer co sul so bre o
es ta be le ci men to de no vas leis, re gu la men tos, etc.,
que afe tem o co mér cio de ser vi ços, en tre ou tros com -
pro mis sos li ga dos à ple na in for ma ção.

O Arti go X tra ta, sob o tí tu lo “re gu la men ta ção
na ci o nal”, do tema da obri ga ção de ma nu ten ção, por
par te de cada Esta do, de fo ros ad mi nis tra ti vos, ar bi-
tra is e ju di ci a is, ap tos a re ver e de ci dir a res pe i to de
to das as me di das que pos sam afe tar o co mér cio de
ser vi ços, en tre ou tras com pe tên ci as.

O Arti go XI abor da a ques tão do re co nhe ci men-
to da edu ca ção, da ex pe riên cia, das li cen ças, das ma -
tri cu las ou dos cer ti fi ca dos pe los pres ta do res de ser -
vi ços.

O Arti go XII re gu la men ta o tema da de fe sa da
con cor rên cia no âm bi to do co mér cio de ser vi ços, de -
ter mi nan do a apli ca ção, em tais ca sos, das dis po si-
ções do Pro to co lo de De fe sa da Con cor rên cia do
Mer co sul.

O Arti go XIII es ta be le ce ex ce ções ge ra is, as
qua is as se gu ram a in ter pre ta ção das nor mas do Pro -
to co lo so bre ser vi ços não po de rão im pe dir a ado ção
de me di das re la ci o na das à pro te ção da mo ral, à ma -
nu ten ção da or dem pú bli ca, à pro te ção da vida e à sa -
ú de das pes so as e à apli ca ção de ou tras leis e re gu la-
men tos ado ta dos pe los Esta dos Par tes.

O Arti go XV dis ci pli na as ques tões re la ti vas à
con tra ta ção de ser vi ços por ór gãos go ver na men ta is,
en quan to que os Arti gos XVI e XVII tra tam das ques -
tões dos sub sí di os e dos be ne fí ci os go ver na men ta is
e de seus efe i tos so bre o co mér cio de ser vi ços. O
Arti go XVIII con tém de fi ni ções de ex pres sões e ter -
mos téc ni cos e o sen ti do em que os mes mos são uti li-
za dos no tex to do Pro to co lo.

O Arti go XIX e Arti go XV com põem a Par te III do 
Pro to co lo. Ambos con tém a dis ci pli na a res pe i to do
de no mi na do Pro gra ma de Li be ra li za ção, nos ter mos
do qual os Esta dos Par tes as su mem o com pro mis so
de man te rem su ces si vas ro da das de ne go ci a ções
com vis tas a com ple tar, em um pra zo de dez anos,
con ta dos a par tir da data de en tra da em vi gor do Pro -
to co lo, o Pro gra ma de Li be ra li za ção do Co mér cio de
Ser vi ços do Mer co sul. Com esse ob je ti vo, re a li-
zar-se-ão ro da das anu a is de ne go ci a ções vi san do a
in cor po ra ção pro gres si va de se to res, sub se to res, ati -
vi da des e mo dos de pres ta ção ao Pro gra ma de Li be-
ra li za ção.

A Par te IV do Pro to co lo con tém as dis po si ções
ins ti tu ci o na is. Na ver da de, os dis po si ti vos ali en con-
tra dos es ta be le cem as com pe tên ci as de de ter mi na-
dos ór gãos ins ti tu ci o na is do Mer co sul re la ti va men te
ao co mér cio de ser vi ços. Assim, ao Con se lho do Mer -
ca do Co mum ca be rá apro var os re sul ta dos das ne go-
ci a ções, mo di fi ca ções ou re ti ra da de com pro mis sos
es pe cí fi cos (Arti go XXI). Ao Gru po Mer ca do Co mum
cum pri rá efe tu ar as ne go ci a ções em ma té ria de ser vi-
ços no Mer co sul, re ce ber as no ti fi ca ções e os re sul ta-
dos das con sul tas re la ti vas à mo di fi ca ção ou re ti ra da
dos com pro mis sos es pe cí fi cos e ou tras atri bu i ções
me no res (Arti go XVII). À Co mis são de Co mér cio do
Mer co sul com pe ti rá, de modo ge ral, a apli ca ção do
Pro to co lo so bre Ser vi ços.

Ain da na Par te IV do Pro to co lo en con tra-se de fi-
ni do, no Arti go XXIV o re gi me para a so lu ção das con -
tro vér si as que even tu al men te sur gi rem quan to à apli -
ca ção, in ter pre ta ção ou o des cum pri men to dos com -
pro mis sos es ta be le ci dos no âm bi to do Pro to co lo.

A Par te V con tém as dis po si ções fi na is. Nela, é
es ta be le ci do que os Ane xos do Pro to co lo são par te
in te gran te do mes mo (Arti go XXV). Já o Arti go XXVI
pre vê a pos si bi li da de de re vi são do Pro to co lo, com
vis tas à sua ade qua ção à evo lu ção e da re gu la men ta-
ção do co mér cio de ser vi ços, bem como os avan ços
lo gra dos no tra ta men to da ma té ria no âm bi to da
OMC.

Os Arti gos XXVII a XXX con tém nor mas ad je ti-
vas ver san do so bre a vi gên cia, a ra ti fi ca ção, a ade são
e a de no mi na ção do pro to co lo, que for mal men te re -
ce be rá o nome de “Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o
Co mér cio de Ser vi ços do Mercosul “.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

E cres cen te a im por tân cia e a par ti ci pa ção do
se tor de ser vi ços na eco no mia dos pa í ses, so bre tu do
nos pa í ses em de sen vol vi men to. Nos pa í ses ri cos, a
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im por tân cia do se tor de ser vi ços au men tou tan to,
prin ci pal men te em re la ção aos de ma is se to res, in-
dús tria e agri cul tu ra, a pon to de dar ori gem a um ne o-
lo gis mo para de sig nar essa nova re a li da de: a “so ci e-
da de pós-in dus tri al”, ou seja uma so ci e da de ba se a da
pre pon de ran te men te em ser vi ços e que so men te é
pos sí vel gra ças à trans fe rên cia para os pa í ses em de -
sen vol vi men to e sub de sen vol vi dos de boa par te da
in dús tria (so bre tu do as que pro du zem ele va dos ní ve-
is de po lu i ção) e da agri cul tu ra (cu jos pro du tos pos su-
em ba i xas ra zões de tro ca no mer ca do in ter na ci o nal,
por se rem de ba i xo va lor agre ga do e tam bém gra ças
ao pro te ci o nis mo pra ti ca do pe los pa í ses “pós-in dus-
tri a is”).

Obser va-se as sim, uma ten dên cia no de sen vol-
vi men to eco nô mi co dos pa í ses, de pas sa gem do ci clo
in dus tri al para um nova eco no mia, que trans for ma a
so ci e da de e é ba se a da nas tec no lo gi as da in for ma-
ção e nas pres ta ções de ser vi ços. Esse pro ces so vem 
se ace le ran do ain da mais com a in fluên cia do fe nô-
me no da glo ba li za ção. Ve ri fi ca-se as sim ou tra ten-
dên cia, a da in ter na ci o na li za ção das pres ta ções de
ser vi ços, cri an do-se as sim no vas opor tu ni da des de
ne gó ci os, as qua is de ve rão pro va vel men te ser apro-
ve i ta das pe las so ci e da des que já pos su em um se tor
de ser vi ços bas tan te de sen vol vi dos, que ope ram com 
cus tos mais ba i xos e são, por tan to, mais com pe ti ti-
vas. Não é por aca so que os pa í ses pó s in dus tri a is,
no ta da men te, os EUA, os pa í ses da União Eu ro péia
(com pou cas ex ce ções) e o Ja pão fo ram tão ci o sos e
in te res sa dos na apro va ção do Acor do Ge ral so bre
Co mér cio de Ser vi ço (o GATS) da Orga ni za ção Mun -
di al do Co mér cio, OMC.

Assim, o pro to co lo que ora apre ci a mos re pre-
sen ta uma res pos ta do MERCOSUL aos de sa fi os
des sa nova re a li da de. Con si de ran do o es tá gio de de -
sen vol vi men to das eco no mi as dos pa í ses do
MERCOSUL e o seu fir me pro pó si to de ga ran tir um
me lhor in se ri men to das mes mas no con tex to in ter na-
ci o nal por meio da in te gra ção de suas eco no mi as, o
Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi-
ços do MERCOSUL - e a con se qüen te li be ra li za ção
dos ser vi ços - cons ti tui-se em um im por tan te avan ço
no sen ti do da for ma ção do mer ca do co mum, ob je to
úl ti mo e ma i or do MIERCOSUL.

A es tra té gia que os pa í ses do MERCOSUL se
uti li zam para in te gra ção é mes ma que vem sen do uti -
li za da para a li be ra li za ção do co mér cio de bens em
ge ral, ou seja a, com avan ços gra du a is, pa u la ti nos,
com lis tas de ex ce ções e, na me di da do pos sí vel, sem 
re tro ces sos, uma vez al can ça da a li be ra li za ção em
de ter mi na do sub se tor.

A ne go ci a ção do Pro to co lo de Mon te vi déu, con -
for me re fe re o Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Re la ções Exte ri o res, em sua ex po si ção
de mo ti vos, “(...)teve por ob je ti vo res pon der ao com -
pro mis so do Arti go 1 do Tra ta do de Assun ção co bre a
li vre cir cu la ção de bens, ser vi ços e fa to res pro du ti vos
en tre os Mem bros do MERCOSUL (...)“. Des sa for ma,
a li be ra li za ção do co mér cio de ser vi ços de ter mi na rá,
em um pri me i ro mo men to, o apro fun da men to da
União Adu a ne i ra (es tá gio em que hoje se en con tra o
MERCOSUL) para, mais tar de, vi a bi li zar a con for ma-
ção do mer ca do co mum.

O ins tru men to in ter na ci o nal sob exa me con tém
uma par te com as obri ga ções de ca rá ter ge ral apli cá-
ve is ao co mér cio re gi o nal de ser vi ços, uma par te com
o pro gra ma de li be ra li za ção co mer ci al e uma par te so -
bre as com pe tên ci as das ins ti tu i ções do MERCOSUL
no pro ces so de li be ra li za ção.

Por ra zões di ver sas, in clu si ve cu mu la ti vas,
como a im pos si bi li da de de al can çar uma con ver gên-
cia so bre o tra ta men to a ser dado a se to res ou sub se-
to res que, por sua es pe ci fi ci da de, não po dem ser ob -
je to de ime di a ta li be ra li za ção, os ne go ci a do res op ta-
ram por ex cluí-los do cor po do acor do-qua dro (o pró -
prio pro to co lo) e es ta be le cer a sua dis ci pli na a par te,
em ane xos, os qua is, nos ter mos do Arti go XKV, são
vin cu la dos ao Pro to co lo.

Os ser vi ços a se rem alvo da li be ra li za ção são:
aque les pres ta dos des de o ter ri tó rio de um Esta do
Par te ao ter ri tó rio de qual quer ou tro Esta do Par te;
des de o ter ri tó rio de um Esta do Par te a um con su mi-
dor de ser vi ços de qual quer ou tro Esta do Par te; por
um pres ta dor de ser vi ços de um Esta do Par te me di-
an te pre sen ça co mer ci al no ter ri tó rio de qual quer ou -
tro Esta do Par te e; por um pres ta dor de ser vi ços de
um Esta do Par te me di an te pre sen ça de pes so as fí si-
cas de um Esta do Par te no ter ri tó rio de qual quer ou -
tro Esta do Par te. Nes se âm bi to, em con for mi da de
com o Acor do Ge ral so bre Co mér cio de Ser vi ços
(GATS) da Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio, o Pro -
to co lo de Mon te vi déu de fi ne o co mér cio de ser vi ços
por qua tro “mo dos de pres ta ção”: (1) trans fron te i ras,
(2) con su mo no ex te ri or, (3) pre sen ça co mer ci al e (4)
mo vi men to tem po rá rio de pes so as na tu ra is.

Além das obri ga ções e dis ci pli nas ge ra is, que
in clu em o com pro mis so com o prin cí pio do tra ta men-
to de na ção mais fa vo re ci da, de per mis são de aces so
a mer ca dos e de con ces são de tra ta~men to na ci o nal
pa ri tá rio e de de ter mi na dos com pro mis sos adi ci o na-
is, o pro to co lo con tem pla a cri a ção de Lis tas de Com -
pro mis sos Espe cí fi cos, a se rem apre sen ta das por
cada um dos pa í ses, das qua is cons ta rão os ter mos,
li mi ta ções e con di ções em ma té ria de aces so a mer -
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ca dos e tra ta men to na ci o nal para se to res, sub se to res
e ati vi da des con si de ra dos sen sí ve is.

O Pro gra ma de Li be ra li za ção é um dos ins tru-
men tos fun da men ta is ins ti tu í dos pelo Pro to co lo de
Mon te vi déu para al can çar a li be ra li za ção do co mér cio
de ser vi ços. Ele es ta be le ce o pra zo de dez anos para
a im ple men ta ção com ple ta do li vre-co mér cio de ser -
vi ços e seu avan ço se dará por meio de ro da das de
ne go ci a ções anu a is, em que cada mem bro am pli a rá
a co ber tu ra se to ri al de sua Lis ta de Com pro mis sos
Espe cí fi cos.

Ain da, con for me re fe ri mos, de ter mi na dos se to-
res de ser vi ços, que de man da vam re gu la men ta ção
es pe cí fi ca, em vir tu de de sua sen si bi li da de eco nô mi ca
ou de sua pe cu li a ri da de re gu la tó ria, fo ram ob je to de
dis ci pli na cons tan te de ins tru men tos ane xos ao pro to-
co lo. Assim, o Ane xo so bre Mo vi men to de Pes so as Fí -
si cas Pres ta do ras de Ser vi ços ex clui do es co po do
Pro to co lo as me di das in ter nas re la ti vas a aces so ao
mer ca do de tra ba lho, ci da da nia, re si dên cia e em pre go
per ma nen te, e a prer ro ga ti va dos Esta dos de re gu la-
men tar a en tra da e per ma nên cia de pes so as em seu
ter ri tó rio. O Ane xo so bre Ser vi ços Fi nan ce i ros es ta be-
le ce re gras pru den ci a is, de trans pa rên cia e con fi den ci-
a li da de e um com pro mis so de har mo ni za ção, além de
ex ce tu ar ex pres sa men te da co ber tu ra se to ri al aque les
ser vi ços fi nan ce i ros pres ta dos no “exer cí cio da au to ri-
da de go ver na men tal (ati vi da des dos Ban cos Cen tra is,
de au to ri da des mo ne tá ri as, ou des ti na das à ma nu ten-
ção de sis te mas le ga is de se gu ri da de so ci al e de pen -
sões/apo sen ta do ri as pú bli cas).

O Ane xo so bre Ser vi ços de Trans por tes Ter res-
tre e por Água de ter mi na que di re i tos e obri ga ções
de cor ren tes de acor dos mul ti la te ra is e bi la te ra is fir -
ma dos pe las par tes não se rão ini ci al men te afe ta dos
pelo pro to co lo. Fi nal men te, o Ane xo so bre Ser vi ços
de Trans por te Aé reo dis põe que o pro to co lo não afe -
ta rá a apli ca ção de acor dos bi la te ra is, plu ri la te ra is ou
mul ti la te ra is em vi gor, nem será apli cá vel a me di das
re la ci o na das a di re i tos de trá fe go aé reo co mer ci al. Os 
Ane xos so bre trans por tes de ve rão ser re e xa mi na dos
três anos de po is da en tra da em vi gor do Pro to co lo de
Mon te vi déu.

Por fim, cum pre res sal tar a com pa ti bi li da de do
Pro to co lo de Mon te vi déu so bre o co mér cio de Ser vi-
ços do Mer co sul com o Acor do Ge ral so bre Co mér cio
de Ser vi ços (GATS) da Orga ni za ção Mun di al do Co -
mér cio (no qual ele se ins pi ra di re ta men te), em vi gor
des de 1995, cujo ar ti go “V” fa cul ta ex pres sa men te a
con clu são de acor dos de in te gra ção eco nô mi ca re gi-
o nal ou bi la te ral em ma té ria de ser vi ços. Aliás, o Pro -
to co lo pode ser con si de ra do como um acor do do tipo

GATS-plus, ou seja, um ins tru men to que atri bui pre fe-
rên ci as co mer ci a is ma i o res, a vi go ra rem en tre os par -
ce i ros de um blo co eco nô mi co, o que o tor na lí ci to pe -
ran te as nor mas da OMC. Inclu si ve, al gu mas dis ci pli-
nas do Pro to co lo de Mon te vi déu vão além do exi gi do
pelo acor do de ser vi ços da OMC, no ta da men te as re -
fe ren tes à apli ca ção in con di ci o nal e sem ex ce ções da 
re gra da Na ção Mais Fa vo re ci da, aos com pro mis sos
am pli a dos de trans pa rên cia, re gu la men ta ção do més-
ti ca e re co nhe ci men to, e à im pos si bi li da de de mo di fi-
ca ção ou re ti ra da de com pro mis sos, uma vez com ple-
ta do o Pro gra ma de Li be ra li za ção.

Assim, o Pro to co lo de Mon te vi déu – ao es ta be le-
cer um sis te ma de li vre co mér cio mais pro fun do que o
re gi me pre vis to pela OMC – ins ti tui o que pode-se cha -
mar de “pre fe rên cia Mer co sul”, que se tra duz como
aces so am pli a do aos mer ca dos do més ti cos de ser vi-
ços e me no res li mi ta ções em ma té ria de tra ta men to
na ci o nal, os qua is se rão pa u la ti na men te in ten si fi ca dos
ao lon go dos pró xi mos anos, à me di da em que o pro -
gra ma de li be ra li za ção re gi o nal for avan çan do.

O apro fun da men to da aber tu ra co mer ci al no
con tex to sub-re gi o nal, se gun do a ex po si ção de mo ti-
vos mi nis te ri al, cons ti tui, ain da, uma ga ran tia fren te
ao pro gres so das ne go ci a ções de um acor do he mis-
fé ri co de ser vi ços, pos si bi li tan do que o Acor do de
Ser vi ços do Mer co sul con ti nue a exis tir mes mo após
a con for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri-
cas. Su ple men tar men te, se gun do o Se nhor Mi nis tro,
a ace le ra ção do pro ces so e a con se qüen te am pli a ção
do mer ca do, além de cri ar im por tan tes opor tu ni da des
para os ser vi ços e pres ta do res de ser vi ços bra si le i ros
e de con tri bu ir para o apro fun da men to da in te gra ção,
traz con si go a con ve niên cia es tra té gi ca de se con so li-
dar o fun ci o na men to de uma pre fe rên cia Mer co sul em 
ma té ria de ser vi ços ante o avan ço do pro ces so de for-
ma ção da Alca e ante as re cém-lan ça das ne go ci a-
ções de ser vi ços no âm bi to da OMC.

Sen do es ses os prin ci pa is pon tos do ato in ter-
na ci o nal em apre ci a ção, con si de ra do o sis te ma de li -
be ra li za ção de ser vi ços por ele pre vis to e con si de ra-
das a boa téc ni ca le gis la ti va e a ju ri di ci da de de seu
tex to, bem como a pro ce dên cia dos ar gu men tos
cons tan tes da ex po si ção de mo ti vos, pa re ce-nos,
S.M.J., que cum pre à Re pre sen ta ção Bra si le i ra na
Co mis são Par la men tar Con jun ta do Mer co sul re co-
men dar a sua apro va ção pelo Po der Le gis la ti vo.

Ante o ex pos to, nos so pa re cer é fa vo rá vel à
apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, do tex to do Pro -
to co lo de Mon te vi déu so bre o Co mér cio de Ser vi ços
do Mer co sul, con clu í do em Mon te vi déu, em 15 de de -
zem bro de 1997, acom pa nha do de seus qua tro ane-
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xos Se to ri a is, ado ta dos pela De ci são 9-98 do Con se-
lho Mer ca do Co mum, em 23 de ju lho de 1998.

Sala da Co mis são, 20 de ou tu bro de 2000. – De -
pu ta do João Herr mann Neto, Re la tor.

PARECER Nº 814, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 378, de 2003 (nº
40/2003, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul
so bre Co o pe ra ção Téc ni ca, ce le bra do na
ci da de do Cabo, em lº de mar ço de 2000.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res
Re la to ra: ad hoc Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya

Go mes

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so I, 
da Cons ti tu i ção, o Po der Exe cu ti vo, por meio da Men -
sa gem nº 672, de 30 de ju lho de 2002, sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o tex to do Acor do en tre o Go ver-
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca da Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção Téc ni-
ca, ce le bra do na ci da de do Cabo, em 1° de mar ço de
2000.

O acor do foi ini ci al men te apre ci a do pela Câ ma-
ra dos De pu ta dos, que apro vou o pro je to de de cre to
le gis la ti vo de cor ren te da men sa gem, for mu la do por
sua Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa
Na ci o nal, após ser dis tri bu í do, tam bém, para as co-
mis sões de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção e de
Fi nan ças e Tri bu ta ção. A men sa gem foi re ce bi da pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 31 de ju lho de 2002, e o
pro je to de de cre to le gis la ti vo de ri va do re ce beu a
chan ce la da que la casa em 18 de ju nho de 2003, che -
gan do ao Se na do Fe de ral no dia 26 de ju nho sub se-
qüen te.

Inclu í do na pa u ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria,
a pro po si ção em epí gra fe nes ta Casa foi dis tri bu í da à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal
em 10 de ju lho de 2003, e, na Co mis são, a este re la-
tor, em 1º de ju lho se guin te.

II – Aná li se

Cu i da-se aqui de um acor do-qua dro en tre o Bra -
sil e a Re pú bli ca da Áfri ca do Sul que visa ba si ca men-
te a for ta le cer as re la ções en tre os apa ra tos de ciên -
cia e tec no lo gia dos dois pa í ses, por meio da co o pe-

ra ção en tre pro gra mas e po lí ti cas cor re la tas dos dois
pa í ses e da cri a ção de me ca nis mos ins ti tu ci o na is ne -
ces sá ri os a essa co o pe ra ção.

O acor do es ta be le ce os prin cí pi os ge ra is pe los
qua is os or ga nis mos com pe ten tes das duas re pú bli-
cas ado ta rão me di das con jun tas de fo men to e es tí-
mu lo ao se tor, as sim como re gras re la ti vas à pro pri e-
da de in te lec tu al, re mo ção de bar re i ras à en tra da e sa -
í da de pes so as, equi pa men tos e ma te ri a is ne ces sá ri-
os à im ple men ta ção do tra ta do. Cu i da-se, em suma,
de um tí pi co acor do-qua dro que só se ma te ri a li za rá
quan do se des do brar em pro gra mas e ini ci a ti vas con -
cre tas, ne go ci a das caso a caso, obe de cen do ao es pí-
ri to de co o pe ra ção bi la te ral con sa gra do nes te acor do.

Na Expo si ção de Mo ti vos nº 244, de 18 de ju lho
de 2002, do Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, que
acom pa nha a men sa gem pre si den ci al, de pre en de-se
o ca rá ter do acor do em apre ço, ex pres so no se guin te
tre cho:

A as si na tu ra des se ins tru men to aten de
à dis po si ção de am bos os Go ver nos de de -
sen vol ver a co o pe ra ção téc ni ca nas áre as
de agri cul tu ra, edu ca ção, ener gia, in dús tria,
meio am bi en te e re cur sos mi ne ra is, mi ne ra-
ção, mi cro e pe que nas em pre sas, sa ú de,
trans por te e co mu ni ca ções, pri va ti za ção,
na ve ga ção e tu ris mo.

A co o pe ra ção téc ni ca pre vis ta no do-
cu men to en vol ve rá ins ti tu i ções do se tor pú-
bli co e pri va do, as sim como or ga ni za ções
não-go ver na men ta is de am bos os pa í ses.
Para tan to, po de rão ser con vo ca das re u-
niões en tre as par tes quan do ne ces sá rio
para as se gu rar a im ple men ta ção do acor do.

III – Voto

Com base no ex pos to, con si de ran do ser de todo 
con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi ca ção do
Acor do em aná li se, con cluo este Pa re cer opi nan do
pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
378, de 2003, que apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver-
no da Re pú bli ca da Áfri ca do Sul so bre Co o pe ra ção
Téc ni ca, ce le bra do na ci da de do Cabo, em 1º de mar -
ço de 2000.

Sala da Co mis são, 10 de ju lho de 2003. – Anto-
nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te em exer cí cio –
Jef fer son Pé res – Gil ber to Mes tri nho – Ro dolp ho
Tou ri nuo – Ael ton Fre i tas – Lú cia Vâ nia – Mar co
Ma ci el – João Alber to Sou za – Pa trí cia Sa bo ya Go -
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mes, Re la to ra  (ad hoc) – Pe dro Si mon – Luiz Otá -
vio – Alo í zio Mer ca dan te – Tião Vi a na.

PARECER Nº 815, 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 Pro je to de 
De cre to Le gis la ti vo nº 379, de 2003 (nº
726, de 2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o tex to do Acor do de Co o pe-
ra ção Mú tua en tre o Go ver no da Re pú bli-
ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca do Peru para com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da-
des Ilí ci tas Trans na ci o na is, ce le bra do em 
Lima, em 6 de de zem bro de 1999.

Re la tor: Se na dor Antonio Carlos Ma ga lhães

I – Re la tó rio

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, I, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Po der Exe cu ti vo, por meio da
Men sa gem nº 1.104, de 2000, sub me te ao Con gres so
Na ci o nal o tex to do Acor do de Co o pe ra ção Mú tua en -
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca do Peru para com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da des Ilí ci tas
Trans na ci o na is, ce le bra do em Lima, em 6 de de zem-
bro de 1999.

Da ex po si ção de mo ti vos for mu la da pelo Se nhor
Mi nis tro de Re la ções Exte ri o res que acom pa nha a
Men sa gem Pre si den ci al, cum pre des ta car o se guin te:

O re fe ri do Acor do tem como ob je ti vo
es ta be le cer a co o pe ra ção en tre as Par tes
no sen ti do de com ba ter o trá fe go de ae ro na-
ves su pos ta men te en vol vi das em ati vi da des
ilí ci tas trans na ci o na is, aden tran do ou evo lu-
in do nos res pec ti vos es pa ços aé re os na ci o-
na is. Nes se sen ti do, os dois Go ver nos com -
pro me tem-se a in ter cam bi ar in for ma ções re -
le van tes, pro vi den ci ar tre i na men to téc ni co
ou ope ra ci o nal es pe ci a li za do, for ne cer equi -
pa men tos ou re cur sos hu ma nos, além de
as sis tên cia téc ni ca mú tua. O Mi nis té rio da
De fe sa, es pe ci al men te o Co man do da Ae ro-
náu ti ca, par ti ci pou ati va men te das ne go ci a-
ções do Acor do e apro vou seu tex to fi nal.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o ato in ter na ci o nal
sob exa me foi apre ci a do nas Co mis sões de Cons ti tu i-
ção e Jus ti ça e de Re da ção; de Re la ções Exte ri o res e 
de De fe sa Na ci o nal; de Vi a ção e Trans por tes; e de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção, ten do sido apro va do.

II – Aná li se

Tra ta-se, a toda evi dên cia, de ato in ter na ci o nal
al ta men te re le van te e con ve ni en te aos in te res ses na -
ci o na is. O cri me or ga ni za do trans na ci o nal, al ta men te
in si di o so, mor men te pelo trá fi co ilí ci to de dro gas, uti li-
za o trans por te aé reo clan des ti no em gran de es ca la,
dos pa í ses con si de ra dos de pro du ção, rumo aos cen -
tros de con su mo.

A fron te i ra en tre os pa í ses sig na tá ri os do Acor -
do de Co o pe ra ção ora apre ci a do, como to dos sa be-
mos, cor res pon de a es pa ço co pi o sa men te uti li za do
como rota de trá fi co de dro gas. A co o pe ra ção que se
pre ten de ins ti tu ir en tre o Peru e o Bra sil, se gu ra men te
irá co la bo rar para uma ma i or re pres são ao cri me or -
ga ni za do, pro ven do ma i or efi ciên cia da atu a ção po li-
ci al, um dos gran des cla mo res da so ci e da de.

Esti ma-se, em da dos das Na ções Uni das, que o
trá fi co in ter na ci o nal de es tu pe fa ci en tes mo vi men ta
cer ca de 500 bi lhões de dó la res/ano, o que bem de -
mons tra as di men sões do imen so es pec tro que deve
ser en fren ta do pe los es ta dos, sin gu lar men te, em
suas le gis la ções na ci o na is, e co le ti va men te, por meio 
de co o pe ra ção ju di ciá ria e co or de na ção po lí ti ca,
como é o ob je to do Acor do bi la te ral que aqui exa mi-
na mos.

Ver sa do em um do cu men to sin ge lo, de ape nas
nove ar ti gos, o Acor do pos sui, no en tan to, um gran de
al can ce e, se efe ti va men te im ple men ta do, po de rá
trans for mar-se em uma fer ra men ta de gran de uti li da-
de na re pres são e pre ven ção das ati vi da des cri mi na is
in ter na ci o na is.

III – Voto

Em face do ex pos to, por con si de rar mos con ve-
ni en te e opor tu no aos in te res ses do País, cons ti tu ci o-
nal e le gal, e ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va, so -
mos pela apro va ção do Acor do de Co o pe ra ção Mú tua
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o 
Go ver no da Re pú bli ca do Peru para com ba ter o Trá fe-
go de Ae ro na ves Envol vi das em Ati vi da de Ilí ci tas
Trans na ci o na is, ce le bra do em Lima, em 6 de de zem-
bro de 1999.

Sala da Co mis são, 16 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Gil ber to Mes tri nho, Pre si den te em exer cí cio;
Se na dor – Antô nio Car los Ma ga lhães – Re la tor; Se-
na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Se na dor Ro dolp-
ho Tou ri nho – Se na dor Ael ton Fre i tas – Se na do ra
Lú cia Vâ nia – Se na dor Mar co Ma ci el – Se na dor
João Alber to Sou za – Se na dor Pe dro Si mon – Se -
na dor Luiz Otá vio – Se na dor Alo i zio Mer ca dan te –
Se na dor Tião Vi a na.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Os pa re ce res que aca bam de ser li dos vão à
pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os do Sr. Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

Of. nº CE/35/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são re je i tou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 188,
de 2002, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Car los Be zer ra, que “Acres cen ta pa rá gra fo ao
ar ti go 46 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), acer ca da
ela bo ra ção dos edi ta is dos pro ces sos de se le ção aos
cur sos de edu ca ção su pe ri or”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

Of. nº CE/37/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são re je i tou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 221,
de 2002, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor Car los Be zer ra, que “ado ta o Tu i u iú (Ja bi ru
mycte ria) como ave sím bo lo do Bra sil”.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nos ter mos do art. 91, §§3º e 5º, do Re gi men to
Inter no, fica aber to o pra zo de cin co dias úte is, a par tir
do dia 1º de agos to, para in ter po si ção de re cur so, 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 188 e 221, de 2002, se -
jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – So bre a mesa, ofí cio do Sr. Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Of. nº CE/39/2003

Bra sí lia, 26 de ju nho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-

za da no dia de hoje, os Pro je tos de De cre to Le gis la ti-
vo nºs: 508, 511, 512, 513, 613, 614, 643, 658, e 682,
de 2002, e 25, 67, 87, 90, 91, 92, 93, 102, 116, 185,
229, 230 e 258, de 2003.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Nos ter mos do art. 91, §3º, do Re gi men to Inter -
no, com bi na do com o Pa re cer nº 34, de 2003, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va-
do pelo Ple ná rio em 25 de mar ço de 2003, 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
as ma té ri as a que se re fe re o ex pe di en te se jam apre -
ci a das pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio do Sr. Pre si den te da Co -
mis são de Edu ca ção que pas so a ler.

É lido o se guin te

Of. Nº CE/45/2003

Bra sí lia, 16 de ju lho 2003

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

são apro vou, em ca rá ter ter mi na ti vo, em re u nião re a li-
za da no dia de hoje, Pro je to de Lei do Se na do nº 186,
de 2001, de au to ria de Sua Exce lên cia o Se nhor Se -
na dor José Sar ney que, “Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal do 
Li vro, e dá ou tras pro vi dên ci as”, re je i tan do o Pro je to
de Lei do Se na do nº 62, de 2002, de au to ria de Sua
Exce lên cia o Se nhor Se na dor Fre i tas Neto, que “Dis -
põe so bre a uti li za ção de li vros di dá ti cos no en si no
fun da men tal e mé dio”, que tra mi ta em con jun to.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Osmar Dias, Pre si-
den te da Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – 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 186,
de 2001 (tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei 
do Se na do nº 62, de 2002), seja apre ci a do pelo Ple -
ná rio.

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 De cre to Le gis la ti vo nºs 388 a 391, de
2003, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re -
gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias úte is para 
re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da Co -
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mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por igual
pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.

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 foi en -
ca mi nha do à pu bli ca ção o Pa re cer nº 806, de 2003,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
con clu in do fa vo ra vel men te ao Pro je to de Lei da Câ-
ma ra nº 19, de 2003 (nº 7.261/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre a in ti ma ção dos re pre sen tan tes ju di ci a is
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “d”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 748-L-PFL/03

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do João Ba -

tis ta para in te grar, como mem bro su plen te, a Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção.

Aten ci o sa men te – De pu ta do José Car los Ale -
lu ia, Lí der do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na ção o Sr. De pu ta do João 
Ba tis ta, como su plen te, para com por a re fe ri da Co-
mis são, nos ter mos do ex pe di en te que aca ba de ser
lido.

So bre a mesa, ofí cio que pas so a ler.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 27/Lid.Mi no ria/3

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido cri a da a Co mis são Par la men tar Mis -

ta de Inqué ri to, por meio do Re que ri men to nº
5/2003-CN, “com a fi na li da de de apu rar as res pon sa-
bi li da des so bre a eva são de di vi sas do Bra sil es pe ci fi-
ca men te para os cha ma dos pa ra í sos fis ca is, em ra-
zão de de nún ci as ve i cu la das pela im pren sa, re ve la-
das pela Ope ra ção Ma cu co, re a li za da pela Po lí cia Fe -
de ral, a qual apu rou a eva são de US$30 mi lhões efe -
tu a da en tre 1996 e 2002 por meio das cha ma das con -

tas CC5”, so li ci to tor nar sem efe i to a in di ca ção do Se -
na dor Ro dol fo Tou ri nho para mem bro su plen te.

Cor di al men te, – Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca o des li ga men to do Se -
na dor Ro dolp ho Tou ri nho da Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to des ti na da a apu rar as res pon sa bi li-
da des so bre a eva são de di vi sas do Bra sil, em aten di-
men to ao ex pe di en te que aca ba de ser lido.
So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

Ofí cio Nº 28/Lid.Mí no ria/3

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Ten do sido cri a da a Co mis são Par la men tar Mis -

ta de Inqué ri to, por meio do Re que ri men to nº
2/2003-CN, com a fi na li da de de in ves ti gar as si tu a-
ções de vi o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e ado les cen tes no Bra sil, so li ci to de V. Exª a
gen ti le za de pro vi den ci ar a subs ti tu i ção do Se na dor
De mós te nes Tor res pelo Se na dor Re nil do San ta na,
que pas sa a in te grar a co mis são como mem bro ti tu lar.

Cor di al men te, – Se na dor Efra im Mo ra is, Lí der.

Ofí cio nº 96/2003 – GLDBAG

Bra sí lia, 16 de ju lho de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, ve nho por meio des te

in di car a Se na do ra Ide li Sal vat ti, mem bro da ban ca da
do PT no Se na do, para in te grar, na qua li da de de su -
plen te, a Co mis são de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra, em 
subs ti tu i ção ao Se na dor Du ci o mar Cos ta.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT – Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que
pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 287, DE 2003

Per mi te a uti li za ção dos re cur sos do 
Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço
(FGTS) para pa ga men to de par ce las de
anu i da de es co lar do tra ba lha dor ou de
seus fi lhos de pen den tes, de até vin te e
qua tro anos de ida de.
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O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio

de 1990, com re da ção dada pe las Leis nos 8.678, de
1993, 8.922, de 1994, 9.491, de 1997, e 9.635, de
1998, e pe las Me di das Pro vi só ri as nos 2.197-43 e
2.164-41, am bas de 2001, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 20. .................................................

..............................................................
XVI – pa ga men to de par ce las de anu i-

da de es co lar do tra ba lha dor ou de seus fi-
lhos de pen den tes, de até vin te e qua tro
anos de ida de, li mi ta do a se ten ta por cen to
do va lor de cada par ce la e ao sa que to tal de 
no má xi mo trin ta por cen to do sal do da res -
pec ti va con ta vin cu la da, quan do de vi da men-
te ma tri cu la do em cur so de en si no su pe ri or
ofe re ci do por ins ti tu i ção re gis tra da no Mi nis-
té rio da Edu ca ção;

..............................................................
§ 19º O Con se lho Cu ra dor dis ci pli na rá

o dis pos to no in ci so XVI, vi san do be ne fi ci ar
os tra ba lha do res e pre ser var o equi lí brio fi-
nan ce i ro do FGTS. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

Este pro je to tem cor no ob je ti vo fa ci li tar ao tra -
ba lha dor, ou a seus de pen den tes de até vin te e qua -
tro anos de ida de, a ob ten ção de um tí tu lo de ní vel
su pe ri or.

As al tas men sa li da des das fa cul da des par ti cu la-
res di fi cul tam a per ma nên cia do alu no nes sas ins ti tu i-
ções de en si no. O Esta do man tém uni ver si da des pú -
bli cas; no en tan to, o aces so a elas fica res tri to, na ma -
i o ria dos ca sos, aos jo vens pro ve ni en tes de es co las
par ti cu la res.

O pro je to foi ela bo ra do de ma ne i ra a não sa cri fi-
car a ca pi ta li za ção do FGTS, per mi tin do, as sim, que
con ti nue a fi nan ci ar pro je tos de ha bi ta ção po pu lar e
in fra-es tru tu ra para as ca ma das mais po bres da po-
pu la ção.

O FGTS, re gu la do pela Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, cons ti tui pa tri mô nio do tra ba lha dor,
sen do re gi do por nor mas e di re tri zes es ta be le ci das
por um Con se lho Cu ra dor tri par ti te e pa ri tá rio. Embo -
ra seus re cur sos não re pre sen tem par ce la de re cur-
sos pú bli cos, são apli ca dos em pro je tos fun da men ta-

is nas áre as de ha bi ta ção po pu lar (pelo me nos 60%
do to tal), sa ne a men to bá si co e in fra-es tru tu ra ur ba na.

Tal fun do só pode ser sa ca do pelo tra ba lha dor
nas se guin tes si tu a ções:

a) de sem pre go in vo lun tá rio, apo sen ta do ria ou
mor te;

b) com pra de mo ra dia pró pria;
c) ca rên cia de de pó si tos na con ta vin cu la da por

pelo me nos três anos (o que im pli ca au sên cia do tra -
ba lha dor da ini ci a ti va pri va da do mer ca do de tra ba lho
for mal);

d) apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Pri va ti za ção;

e) ocor rên cia de ne o pla sia ma lig na (cân cer),
Aids ou ou tra do en ça gra ve em es tá gio ter mi nal;

f) ida de su pe ri or a 70 anos.
Essas hi pó te ses para mo vi men ta ção da con ta

vin cu la da do tra ba lha dor no FGTS re pre sen tam elen -
co res tri ti vo de con di ções de for ma a ga ran tir a for ma-
ção de pa tri mô ni os in di vi du a is nas con tas vin cu la das.
Assim, es ta rá ga ran ti do su por te fi nan ce i ro ao tra ba lha-
dor em ca sos de ces sa ção ou di mi nu i ção do seu flu xo
de ren da, bem como a acu mu la ção de re cur sos para
apli ca ções nas áre as de ha bi ta ção po pu lar, sa ne a-
men to bá si co e in fra-es tru tu ra ur ba na.

Con si de ran do que o di plo ma de en si no su pe ri or
ala van ca a ren da e as con di ções de tra ba lho do em -
pre ga do, en ten de mos per ti nen te per mi tir ao tra ba lha-
dor que uti li ze os re cur sos de sua con ta vin cu la da do
FGTS para cus te ar sua fa cul da de ou a de seus de-
pen den tes de até vin te e qua tro anos de ida de. A me -
di da tem al can ce so ci al, pois abre-se uma por ta para
fa ci li tar o fi nan ci a men to do en si no su pe ri or para os
mais des pro vi dos de re cur sos.

Com as res tri ções pro pos tas, não acre di ta mos
que essa nova hi pó te se de sa que do FGTS pro mo ve-
rá uma des ca pi ta li za ção ma ci ça do Fun do, mes mo
por que está sub me ti da à re gu la men ta ção pelo Con -
se lho Cu ra dor do FGTS.

Des sa ma ne i ra, es pe ra mos con tar com o apo io
dos se na do res, uma vez que esta pro po si ção, além
de apre sen tar cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de,
ajus ta-se aos ob je ti vos do FGTS e au men ta as chan -
ces da clas se tra ba lha do ra de con se guir um di plo ma
de cur so su pe ri or, por con se qüên cia, ter aces so a
me lho res po si ções no mer ca do de tra ba lho, po den do
au fe rir sa lá ri os mais al tos.

Sala das Ses sões, 17 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Edu ar do Aze re do.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dis põe so bre o Fun do de Ga ran tia
do Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

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 nº 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 nº 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 da 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
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 nº 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 nº 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 rar 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.
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§ 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 29-4-1998)

§ 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 l976 (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
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 nº
2.197-43, de 24-8-01)

§ 18. E 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 pela MPV nº 2.197-43, de 24-8-01)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 288, DE 2003

Alte ra os in ci sos II e III do art. 17 da
Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro de 1996,
para res sar cir os va lo res re ti dos a tí tu lo
de con tri bu i ção pro vi só ria so bre mo vi-
men ta ção ou trans mis são de va lo res e
de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi nan-
ce i ra, re la ti va a sa lá ri os, pro ven tos e ou -
tros be ne fí ci os pre vi den ciá ri os.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os in ci sos II e III do art. 17 da Lei nº

9.311, de 24 de ou tu bro de 1996, pas sam a vi go rar
com a se guin te re da ção:

“Art. 17. .................................................
..............................................................
II – as alí quo tas cons tan tes da ta be la

des cri ta no art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de
ju lho de 1991, e a alí quo ta da con tri bu i ção
men sal, para o Pla no de Se gu ri da de So ci al
dos Ser vi do res Pú bli cos Fe de ra is re gi dos
pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990, in ci den te so bre sa lá ri os e re mu ne ra-
ções fi cam re du zi das em per cen tu al idên ti co
ao da con tri bu i ção;

III – os va lo res dos be ne fí ci os de pres -
ta ção con ti nu a da e os de pres ta ção úni ca,
cons tan tes dos Pla nos de Be ne fí cio da Pre-
vi dên cia So ci al, de que tra ta a Lei nº 8.213,
de 24 de ju lho de 1991, e os va lo res dos
pro ven tos dos ina ti vos, dos pen si o nis tas e
de ma is be ne fí ci os, cons tan tes da Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990, se rão
acres ci dos de per cen tu al idên ti co ao da
con tri bu i ção;

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

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

Jus ti fi ca ção

Inú me ros ar gu men tos de or dem eco nô mi ca e
ju rí di ca têm sido le van ta dos con tra a con tri bu i ção pro -
vi só ria so bre mo vi men ta ção ou trans mis são de va lo-
res e de cré di tos e di re i tos de na tu re za fi nan ce i ra, a
CPMF.

Con tri bu i ção que o Con gres so Na ci o nal con cor-
dou em ins ti tu ir, fi a do nos ar gu men tos im por tan tes e
pon de rá ve is do in sig ne mé di co bra si le i ro, en tão Mi -
nis tro da Sa ú de, Dr. Adib Ja te ne, e que se des ti na va

pre ci pu a men te a mi no rar o gra ve pro ble ma fi nan ce i ro
que, even tu al men te, afli gia a sa ú de pú bli ca – daí o
seu tí tu lo de pro vi só ria e daí o co man do ex pres so do
§ 3º do art.74 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as (ADCT), so bre a to tal des ti na ção de seu
pro du to ao Fun do Na ci o nal de Sa ú de.

To da via, o que te mos hoje? A alí quo ta ini ci al,
que não po de ria ul tra pas sar a vin te e cin co cen té si-
mos por cen to, já está em trin ta e oito cen té si mos por
cen to. O ca rá ter de pro vi so ri e da de, que li mi ta va a co -
bran ça a dois anos, foi vi o len ta do de ma ne i ra que,
numa ver da de i ra con tra di ção em ter mos, já va mos
para o oi ta vo ano de co bran ça e tudo in di ca que, no
bojo da re for ma tri bu tá ria nova pror ro ga ção será efe ti-
va da. Isso, se não hou ver a sim ples pe re ni za ção do
tri bu to, pas san do o “P” de “pro vi só rio” a de sig nar “per-
ma nen te”.

A sa ú de, que es ta va no ob je ti vo ini ci al da exa -
ção, é hoje qua se só cia mi no ri tá ria, do pro du to da ar -
re ca da ção, re ce ben do ape nas o equi va len te à alí quo-
ta de vin te cen té si mos por cen to.

Na ver da de, a CPMF tor nou-se um ver da de i ro
im pos to e dos mais ren tá ve is para a União. Não bas -
tas sem to das as crí ti cas de na tu re za eco nô mi ca e ju -
rí di ca que se le van tam con tra a CPMF, uma de na tu-
re za po lí ti ca ex tre ma men te re le van te se im põe: tra -
ta-se de um tri bu to cuja na tu re za tem mu i to a ver
com a tri bu ta ção da ren da e da cir cu la ção de ri que-
zas, mas que não é di vi di do com os mem bros da Fe -
de ra ção.

Para o exer cí cio cor ren te, es ti ma-se uma ar re-
ca da ção aci ma de R$21 bi lhões. Des tes, nada me nos
que R$2,5 bi lhões de vem vir da in ci dên cia so bre as
con tas ban cá ri as, cuja úni ca fi na li da de é a de re ce ber
de pó si tos re la ti vos a sa lá ri os ou be ne fí ci os de apo-
sen ta do ria ou pen são.

Per ce be-se, en tão, que a CPMF está con tri bu in-
do de ci si va men te para o ab sur do ní vel da car ga tri bu-
tá ria efe ti va, que já be i ra os qua ren ta por cen to da
ren da na ci o nal. E que está in ci din do pe sa da men te
so bre as ren das pes so a is re la ti vas a sa lá ri os, pro ven-
tos e pen sões.

A cons ta ta ção é gra ve, quan do se re cor da que,
em ter mos ma cro e co nô mi cos, a ren da de sa lá ri os
vem sen do com pri mi da por anos se gui dos. Os jor na is
aca bam de anun ci ar que, so men te nos pri me i ros me -
ses de 2003, este agre ga do já apre sen ta que da da or -
dem de sete por cen to. A CPMF, nes te con tex to, con -
tri bui para ma i or acha ta men to dos ren di men tos do
tra ba lho, com sé ri as con se qüên ci as so bre o ní vel de
con su mo e, por tan to, do fun ci o na men to da eco no mia.
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A in ci dên cia da CPMF so bre os sa lá ri os re ce bi-
dos em con tas ban cá ri as re pre sen ta gra ve dis tor ção
da tri bu ta ção so bre a ren da, tor nan do ain da mais re -
gres si va a ta xa ção das fa i xas mais ba i xas, agu di zan-
do seu ca rá ter so ci al men te in jus to.

A le gis la ção ori gi nal ha via pre vis to com pen sa-
ção para os re ce be do res de sa lá rio me di an te pe que-
na re ba i xa na con tri bu i ção pre vi den ciá ria, po rém ape -
nas para os sa lá ri os cor res pon den tes a até três sa lá-
ri os mí ni mos – e pe que no au men to nos be ne fí ci os
con ti nu a dos e de pres ta ção úni ca da pre vi dên cia,
atin gin do ape nas aque les cujo va lor es te jam aba i xo
do equi va len te a dez sa lá ri os mí ni mos.

O pro je to que ora se co lo ca à de li be ra ção sim -
ples men te re ti ra tais li mi tes, por que eles não se jus ti fi-
cam. Os tra ba lha do res es tão sen do pre ju di ca dos por
igual e não cabe qual quer dis tin ção en tre eles. A pro -
gres si vi da de tem de ser fe i ta, na área do im pos to de
ren da como de ter mi na, aliás, a Cons ti tu i ção Fe de ral.
Lem bre-se que a mes ma Cons ti tu i ção, em seu art.
150, II, pro í be qual quer 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. Os ren di men tos de tra ba lho de vem es tar de so-
ne ra dos da CPMF, qual quer que seja o seu ní vel.

Sala das Ses sões, 17 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Mão San ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

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. 17. Du ran te o pe río do de tem po pre vis to no
art. 20:

I – so men te é per mi ti do um úni co en dos so nos
che ques pa gá ve is no País;

II – as alí quo tas cons tan tes da ta be la des cri ta
no art. 20 da Lei nº 8212, de 24 de ju lho de 1991, e a
alí quo ta da con tri bu i ção men sal, para o Pla no de Se -
gu ri da de So ci al dos Ser vi do res Pú bli cos Fe de ra is re -
gi dos pela Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990,
in ci den te so bre sa lá ri os e re mu ne ra ções até três sa -
lá ri os-mí ni mos, fi cam re du zi das em pon tos per cen tu-

a is pro por ci o na is ao va lor da con tri bu i ção de vi da até
o li mi te de sua com pen sa ção;

III – os va lo res dos be ne fí ci os de pres ta ção con -
ti nu a da e os de pres ta ção úni ca, cons tan tes dos Pla -
nos de Be ne fí cio da Pre vi dên cia So ci al, de que tra ta a 
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991 e os va lo res dos
pro ven tos dos ina ti vos, dos pen si o nis tas e de ma is be -
ne fí ci os, cons tan tes da Lei nº 8.112, de 11 de de zem-
bro de 1990, não ex ce den tes de dez sa lá ri os -mí ni-
mos, se rão acres ci dos de per cen tu al pro por ci o nal ao
va lor da con tri bu i ção de vi da até o li mi te de sua com -
pen sa ção;

IV – o Ban co Cen tral do Bra sil, no exer cí cio de
sua com pe tên cia, ado ta rá as me di das ne ces sá ri as vi -
san do ins ti tu ir mo da li da de de de pó si to de pou pan ça
para pes so as fí si cas, que per mi ta con fe rir re mu ne ra-
ção adi ci o nal de vin te cen té si mos por cen to, a ser cre -
di ta da so bre o va lor de sa que, des de que te nha per -
ma ne ci do em de pó si to por pra zo igual ou su pe ri or a
no ven ta dias.

§ 1º Os Mi nis tros de Esta do da Fa zen da e da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al ba i xa rão, em con-
jun to, as nor mas ne ces sá ri as ao cum pri men to do dis -
pos to nos in ci sos II e III des te ar ti go.

§ 2º Ocor ren do al te ra ção da alí quo ta da con tri-
bu i ção, as com pen sa ções pre vis tas nes te ar ti go se -
rão ajus ta das, me di an te ato do Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da, na mes ma pro por ção.

§ 3º O acrés ci mo de re mu ne ra ção re sul tan te do
dis pos to nos in ci sos II e III des te ar ti go não in te gra rá
a base de cál cu lo do Impos to so bre a Ren da da Pes -
soa Fí si ca.

CONS TI TU I ÇÃO DA 
RE PÚ BLI CA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

Nós, re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni-
dos em Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te para ins ti-
tu ir um Esta do de mo crá ti co, des ti na do a as se gu rar o
exer cí cio dos di re i tos so ci a is e in di vi du a is, a li ber da-
de, a se gu ran ça, o bem-es tar, o de sen vol vi men to, a
igual da de e a jus ti ça como va lo res su pre mos de uma
so ci e da de fra ter na, plu ra lis ta e sem pre con ce i tos,
fun da da na har mo nia so ci al e com pro me ti da, na or -
dem in ter na e in ter na ci o nal, com a so lu ção pa cí fi ca
das con tro vér si as, pro mul ga mos, sob a pro te ção de
Deus, a se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil.
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TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti-
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -

ci a ti va;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. Todo po der ema na do povo,

que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.
....................................................................................

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

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

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;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;

b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so-

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela
uti li za ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

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;
....................................................................................

(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 289, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 401, de 30 de 
de zem bro de 1968, para de cla rar a gra tu i-

da de de ins cri ção do Ca das tro das Pes-
so as Fí si cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º do De cre to-Lei nº 401, de 30 de

de zem bro de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º A ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas (CPF), a cri té rio do Mi nis tro
da Fa zen da, al can ça rá as pes so as fí si cas,
con tri bu in tes ou não do im pos to de ren da,
po de rá ser pro ce di da ex of fi cio e, em qual -
quer hi pó te se, será sem pre não-one ro sa
para o ins cri to. (NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O Ca das tro das Pes so as Fí si cas foi ins ti tu í do
pela Lei nº 4.862, de 29 de no vem bro de 1965. Ini ci-
al men te, des ti na va-se ape nas a ca das trar as pes so-
as obri ga das à apre sen ta ção anu al da de cla ra ção
de ren di men tos e de bens, para efe i to do im pos to de
ren da.

O De cre to-Lei nº 401, de 1968, am pli ou a pos si-
bi li da de de que, por um sim ples ato ad mi nis tra ti vo do
Mi nis tro da Fa zen da, a obri ga to ri e da de fos se es ten di-
da para qual quer ci da dão ou gru po de ci da dãos, in de-
pen den te men te ou não de suas obri ga ções para com
o im pos to de ren da. Inclu si ve, a ins cri ção pas sou a
ser, à dis cri ção da au to ri da de ad mi nis tra ti va, ex of fi-
cio, in de pen den te da von ta de do ci da dão.

Com o pas sar do tem po, o Ca das tro ex tra po lou
em mu i to a sua fi na li da de, pu ra men te de ins tru men to
au xi li ar do con tro le fis cal, para su prir a ne ces si da de
de um am plo ca das tro na ci o nal, com apli ca ções e
usos bas tan te di ver sos, tais como os que se ve ri fi cam
na área ban cá ria e em di ver sas áre as pri va das e de
go ver no.

Emer ge cla ra men te, de tudo isso, que o in te res-
se de ar ro lar o ci da dão nes se ca das tro sem pre foi o
do Go ver no. O ci da dão, para os fins de sua vida ci vil,
já está su fi ci en te men te iden ti fi ca do a par tir de seu re -
gis tro ci vil e de seu re gis tro nos ór gãos de iden ti fi ca-
ção pró pri os.

O ide al, in clu si ve, é que um úni co re gis tro, com
um úni co nú me ro, de ve ria ser o su fi ci en te para o iden -
ti fi car, ao lon go de sua vida, para qual quer fi na li da de
pú bli ca ou pri va da. Não se en ten de que hoje, com
todo o apa ra to tec no ló gi co dis po ní vel, ain da se obri -
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gue o ci da dão a acu mu lar de ze nas de re gis tros, com
có di gos e nú me ros di fe ren tes.

O im por tan te, no caso, é a cons ta ta ção que,
sen do de in te res se pu ra men te pú bli co, a ins cri ção no
Ca das tro das Pes so as Fí si cas deve ser in te i ra men te
gra tu i ta. Já é bas tan te exi gir do ci da dão que se ins cre-
va em mais um ca das tro, além das de ze nas de ou tros
que o Go ver no lhe im põe. O mí ni mo que se pode es -
pe rar é que ele não te nha ain da de pa gar por isso.

A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral vem fir man do
con vê ni os com di ver sas ins ti tu i ções, prin ci pal men te
ban cá ri as, para ter ce i ri zar a ins cri ção no Ca das tro.
Nada a ob je tar quan to a isso, na me di da em que pode 
ser sa u dá vel do pon to de vis ta de ra ci o na li za ção ad -
mi nis tra ti va e até mes mo pro por ci o nar aten di men to
mais am plo para os ci da dãos.

To da via, tal como se vê do mo de lo de con vê nio
ane xo à Instru ção Nor ma ti va nº 190, de 9 de agos to
de 2002, a Re ce i ta Fe de ral in se re cláu su la au to ri zan-
do a ins ti tu i ção con ve ni a da a co brar uma taxa pelo
ser vi ço de aten di men to de que tra ta esse con vê nio.

Essa au to ri za ção é in te i ra men te ir ra zoá vel e
mes mo in cons ti tu ci o nal, na me di da em re pre sen ta na 
prá ti ca a cri a ção de uma taxa de ex pe di en te sem
qual quer fun da men to le gal. O ca das tro é ofi ci al, a ins -
cri ção é uma ati vi da de ad mi nis tra ti va vin cu la da e,
seja ela pro ce di da di re ta men te ou por pes soa con ve-
ni a da, não pode dar en se jo à co bran ça de qual quer
en car go sem a ob ser vân cia do prin cí pio da re ser va
le gal (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 150, in ci so I).

O pro je to que se co lo ca à de li be ra ção tem a fi -
na li da de de res ta be le cer a or dem ju rí di ca, de ter mi-
nan do a não-one ro si da de da ins cri ção no Ca das tro
das Pes so as Fí si cas.

Sala das Ses sões, 17 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Mão San ta.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 401,
 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1968

Alte ra dis po si ti vos da le gis la ção do
Impos to de Ren da e dá ou tras pro vi dên-
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, usan do das atri bu i-
ções que lhe con fe re o § 1º do ar ti go 2º do Ato Insti tu-
ci o nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, de cre ta:

....................................................................................
Art. 2º A ins cri ção no Ca das tro de Pes so as Fí si-

cas (CPF), a cri té rio do Mi nis tro da Fa zen da, al can ça-

rá as pes so as fí si cas, con tri bu in tes ou não do im pos to
de ren da e po de rá ser pro ce di do ex of fi cio.

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

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nós, re pre sen tan tes do povo bra si le i ro, re u ni-
dos em Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te para ins ti-
tu ir um Esta do de mo crá ti co, des ti na do a as se gu rar o
exer cí cio dos di re i tos so ci a is e in di vi du a is, a li ber da-
de, a se gu ran ça, o bem-es tar, o de sen vol vi men to, a
igual da de e a jus ti ça como va lo res su pre mos de uma
so ci e da de fra ter na, plu ra lis ta e sem pre con ce i tos,
fun da da na har mo nia so ci al e com pro me ti da, na or -
dem in ter na e in ter na ci o nal, com a so lu ção pa cí fi ca
das con tro vér si as, pro mul ga mos, sob a pro te ção de
Deus, a se guin te Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti-
va do Bra sil.

TÍTULO I
Dos Prin cí pi os Fun da men ta is

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma-
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e 
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti-
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini -

ci a ti va;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,

que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

....................................................................................
Art. 150.(*) Sem pre ju í zo de ou tras ga ran ti as as-

se gu ra das ao con tri bu in te, é ve da do à União, aos
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

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

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;

III – co brar tri bu tos:
a) em re la ção a fa tos ge ra do res ocor ri dos an tes

do iní cio da vi gên cia da lei que os hou ver ins ti tu í do ou
au men ta do;
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b) no mes mo exer cí cio fi nan ce i ro em que haja
sido pu bli ca da a lei que os ins ti tu iu ou au men tou;

IV – uti li zar tri bu to com efe i to de con fis co;
V – es ta be le cer li mi ta ções ao trá fe go de pes so-

as ou bens por meio de tri bu tos in te res ta du a is ou in -
ter mu ni ci pa is, res sal va da a co bran ça de pe dá gio pela
uti li za ção de vias con ser va das pelo po der pú bli co;

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;
b) tem plos de qual quer cul to;
c) pa tri mô nio, ren da ou ser vi ços dos par ti dos

po lí ti cos, in clu si ve suas fun da ções, das en ti da des
sin di ca is dos tra ba lha do res, das ins ti tu i ções de edu -
ca ção e de as sis tên cia so ci al, sem fins lu cra ti vos,
aten di dos os re qui si tos da lei;

d) li vros, jor na is, pe rió di cos e o pa pel des ti na do
a sua im pres são.

§ 1º A ve da ção do in ci so III, b, não se apli ca aos
im pos tos pre vis tos nos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

§ 2º A ve da ção do in ci so VI, a, é ex ten si va às au -
tar qui as e às fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo
Po der Pú bli co, no que se re fe re ao pa tri mô nio, à ren -

da e aos ser vi ços vin cu la dos a suas fi na li da des es-
sen ci a is ou às de las de cor ren tes.

§ 3º As ve da ções do in ci so VI, a, e do pa rá gra fo
an te ri or não se apli cam ao pa tri mô nio, à ren da e aos
ser vi ços re la ci o na dos com ex plo ra ção de ati vi da des
eco nô mi cas re gi das pe las nor mas apli cá ve is a em-
pre en di men tos pri va dos, ou em que haja con tra pres-
ta ção ou pa ga men to de pre ços ou ta ri fas pelo usuá -
rio, nem exo ne ram o pro mi ten te com pra dor da obri ga-
ção de pa gar im pos to re la ti va men te ao bem imó vel.

§ 4º As ve da ções ex pres sas no in ci so VI, alí ne-
as b e c, com pre en dem so men te o pa tri mô nio, a ren -
da e os ser vi ços re la ci o na dos com as fi na li da des es -
sen ci a is das en ti da des ne las men ci o na das.

§ 5º A lei de ter mi na rá me di das para que os con -
su mi do res se jam es cla re ci dos acer ca dos im pos tos
que in ci dam so bre mer ca do ri as e ser vi ços.

§ 6º Qu al quer anis tia ou re mis são que en vol va
ma té ria tri bu tá ria ou pre vi den ciá ria só po de rá ser
con ce di da me di an te lei es pe cí fi ca, fe de ral, es ta du al
ou mu ni ci pal.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 3, de 1993
....................................................................................
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 290, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Uni ver si da de Fe de ral do Del ta do Par na í-
ba (UFPAR), por des mem bra men to da
Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí (UFPI).

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar

a Uni ver si da de Fe de ral do Del ta do Par na í ba
(UFPAR), por des mem bra men to da Uni ver si da de Fe -
de ral do Pi a uí (UFPI).

Art. 2º A UFPAR terá por ob je ti vo mi nis trar en si-
no su pe ri or, de sen vol ver pes qui sas nas di ver sas áre -
as do co nhe ci men to e pro mo ver a ex ten são uni ver si-
tá ria.

Art. 3º A es tru tu ra or ga ni za ci o nal e a for ma de
fun ci o na men to da UFPAR se rão de fi ni das se gun do
seu es ta tu to e as nor mas le ga is per ti nen tes, ob ser va-
do o prin cí pio da in dis so ci a bi li da de en tre en si no, pes -
qui sa e ex ten são.

Art. 4º Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do, ain da, a:
I – trans fe rir sal dos or ça men tá ri os da UFPI para

a UFPAR, as mes mas ati vi da des, pro je tos e ope ra-
ções es pe ci a is, com ca te go ri as eco nô mi cas e gru pos
de des pe sa pre vis tos na lei or ça men tá ria;

II – pra ti car os de ma is atos ne ces sá ri os à efe ti-
va ção do dis pos to nes ta lei.

Art. 5º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Se gun do o Cen so da Edu ca ção Su pe ri or, em
2001, o Bra sil con ta va com 67 ins ti tu i ções fe de ra is de
en si no su pe ri or, das qua is 39 eram uni ver si da des.

Fun da men ta is para o equi lí brio re gi o nal, as ins -
ti tu i ções fe de ra is de sem pe nham pa pel im por tan te no
de sen vol vi men to da re gião Nor des te. Em seu Esta do,
a Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí tem peso nas ati vi da-
des de pes qui sa ci en tí fi ca e tec no lo gia e em pro gra-
mas de ex ten são uni ver si tá ria, ga ran tin do, so bre tu do,
for ma ção de qua dros qua li fi ca dos para pos tos no se -
tor pú bli co e pri va do da eco no mia, bem como pre pa-
ra ção de pro fes so res para to dos os ní ve is de en si no.

O ce ná rio fu tu ro do sis te ma edu ca ci o nal re pre-
sen ta do pela qua se uni ver sa li za ção do en si no fun da-
men tal e pelo aces so cada vez mais de mo crá ti co ao
en si no mé dio, su ge re, na re gião do nor te do Pi a uí,
uma pres são so ci al des con for tá vel para a ci da de de
Par na í ba.

O cam pus uni ver si tá rio lo cal, de no mi na do Mi-
nis tro Reis Vel lo so, que re pre sen ta o sis te ma fe de ral
de en si no su pe ri or, tem la men tá vel ca pa ci da de oci o-
sa. São de zes se is sa las de aula, com ca pa ci da de
para qua ren ta alu nos cada, sem uti li za ção nos tur nos
da ma nhã e da tar de. Suas atu a is ins ta la ções e equi -
pa men tos su por ta ri am o subs tan ci al in cre men to de
1.280 va gas para a gra du a ção.

Com efe i to, o Cam pus Mi nis tro Reis Vel lo so está 
pron to para so bre por-se às me tas pou co ou sa das do
Mi nis té rio da Edu ca ção de cres ci men to da ofer ta de
va gas nos cur sos de gra du a ção. Des se modo, será
pos sí vel aten der, ain da que par ci al men te, à de man da
de cor ren te do ex pres si vo cres ci men to do nú me ro de
con clu in tes do en si no mé dio, fe nô me no que ten de a
se in ten si fi car nos pró xi mos anos.

No atu al ce ná rio aca dê mi co par na i ba no as va -
gas de aces so ao en si no su pe ri or são 1.063, sen do
205 as va gas dos cur sos re gu la res de Admi nis tra ção,
Ciên ci as Eco nô mi cas, Ciên ci as Con tá be is e Pe da go-
gia- Ma gis té rio man ti dos pela Uni ver si da de Fe de ral
do Pi a uí. Os cur sos man ti dos por ins ti tu i ção su pe ri or
es ta du al so mam 360 va gas e os man ti dos por ins ti tu i-
ção pri va da so mam 498. As va gas ofer ta das pela Uni -
ver si da de Fe de ral do Pi a uí, em Par na í ba, man têm-se
pra ti ca men te inal te ra das há mais de uma dé ca da,
gra ças à de pen dên cia to tal e di re ta da uni da de de en -
si no à ad mi nis tra ção su pe ri or, lo ca li za da em Te re si-
na. O sis te ma fe de ral de en si no su pe ri or não se ex-
pan de no nor te pi a u i en se, com pro me ten do o de sen-
vol vi men to sus ten ta do da re gião.

O quê se pro põe como me di da ini ci al e emer -
gen ci al é a des vin cu la ção do cam pus Mi nis tro Reis
Vel lo so da es tru tu ra da Uni ver si da de Fe de ral do Pi a uí
e a con se qüen te au to ri za ção le gal para que na ci da-
de de Par na í ba se ins ta le a Uni ver si da de Fe de ral do
Del ta do Par na í ba.

Escla re ça-se, ain da, que não se tra ta rá, de ime -
di a to, de pe di do de au to ri za ção de no vos cur sos, mas 
da ga ran tia de au to no mia ne ces sá ria e su fi ci en te
para fu tu ra ex pan são, qua li fi ca ção e mo der ni za ção
da nas cen te ins ti tu i ção de en si no.

Tal es tra té gia re ve lar-se-á acer ta da por seu alto
sig ni fi ca do so ci al.

Par na í ba, ci da de fun da da em 1844 (vila des de
1762) está lo ca li za da no ex tre mo nor te e dis tan te 357
km. da ca pi tal Te re si na. Re ú ne ele men tos his tó ri cos,
eco nô mi cos, cul tu ra is e edu ca ci o na is su fi ci en te men-
te for tes para cre den ciá-la como pólo de toda a me -
sor re gião do nor te pi a u i en se, atra in do por sua in-
fluên cia to dos os mu ni cí pi os da mi cror re gião do li to ral
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pi a u i en se e da mi cror re gião do ba i xo Par na í ba pi a u i-
en se, além de mu ni cí pi os lo ca li za dos em ter ri tó rio
dos Esta dos do Ce a rá e do Ma ra nhão.

Sua pri vi le gi a da con di ção de ci da de pólo per mi-
te in clu ir em área se mi cir cu lar, com raio de 150 km.,
três dis tri tos de ir ri ga ção em fase adi an ta da de im-
plan ta ção, a sa ber: o Dis tri to de Irri ga ção Ta bu le i ros
Li to râ ne os do Pi a uí (10 mil hec ta res, 3,5 mil na 1ª eta -
pa); Dis tri to de Irri ga ção de São Ber nar do, no Ma ra-
nhão (20 mil hec ta res, 5 mil na 1ª eta pa); Dis tri to de
Irri ga ção de Pi ra cu ra ca (10 mil hec ta res). Se so mar-
mos às áre as dos três dis tri tos os pro je tos de ir ri ga-
ção das mar gens do Rio Par na í ba e das cem la go as
do Bu ri ti dos Lo pes e de Jo a quim Pi res ha ve rá, em
mé dio pra zo, 80 mil hec ta res ir ri ga dos, que cor res-
pon de rão à área igual a do Dis tri to de Irri ga ção de Pe -
tro li na-Ju a ze i ro, o ma i or do Nor des te bra si le i ro, num
cír cu lo de 100 km. de raio.

Pela sua po si ção ge o grá fi ca, à be i ra do oce a no
e na foz de ca u da lo so rio, o an ti go po vo a do de Por to
das Bar cas é sede ain da de pólo tu rís ti co que abran -
ge qua tro atra ti vos de ga ba ri to in ter na ci o nal: os Len -
çóis Ma ra nhen ses, o Del ta do Par na í ba, o li to ral pi a u i-
en se e o Par que Na ci o nal de Sete Ci da des.

Os mu ni cí pi os de Par na í ba, Bu ri ti dos Lo pes e
Jo a quim Pi res pos su em re ba nho de gado le i te i ro com 
pro du ção diá ria da or dem de 50 mil a 100 mil li tros de
le i te.

Gran des pro je tos in dus tri a is de di ca dos à car ci-
no cul tu ra es tão ins ta la dos e pro du zin do no li to ral, a
50 km. de dis tân cia má xi ma.

Se di ar em Par na í ba a Uni ver si da de Fe de ral
Del ta do Par na í ba é co me ter um ato de jus ti ça em be -
ne fí cio de uma po pu la ção de 799.102 ci da dãos: são
543.829 ha bi tan tes de 26 mu ni cí pi os pi a u i en ses —
Bar ras, Ba ta lha, Bom Prin cí pio do Pi a uí, Bra si le i ra,
Bu ri ti dos Lo pes, Ca ju e i ro da Pra ia. Ca ra ú bas do Pi a-
uí, Ca xin gó, Co cal, Co cal dos Alves, Ilha Gran de, Jo -
a quim Pi res, Joca Mar ques, Luiz Cor re ia, Lu zi lân dia,
Ma de i ro, Ma ti as Olím pio, Mi guel Alves, Mor ro do Cha -
péu do Pi a uí, Mu ri ci dos Por te las, Par na í ba, Pi ra cu ru-
ca, Pi ri pi ri, Por to, São João da Fron te i ra e São José
Di vi no; 173.741 ha bi tan tes de sete mu ni cí pi os ma ra-
nhen ses – Água Doce, Ara ió ses, Bre jo, Ma ga lhães de 
Alme i da, San ta Qu i té ria, São Ber nar do e Tu tóia; e
81.532 ha bi tan tes de três mu ni cí pi os ce a ren ses –
Cha val, Bar ro qui nha e Ca mo cim.

Se di ar em Par na í ba a nova uni ver si da de sig ni fi-
ca ga ran tir a for ma ção de pro fes so res para to dos os
ní ve is de en si no, for mar os qua dros de pro fis si o na is
re que ri dos pe los se to res pri va do e pú bli co da eco no-
mia re gi o nal e, prin ci pal men te, con ter ou ali vi ar a in -

su por tá vel pres são so ci al con tra a “se le ção na tu ral”
im pos ta pelo go ver no fe de ral aos 21.192 es tu dan tes
ma tri cu la dos no en si no mé dio em to dos es ses ci ta-
dos 36 mu ni cí pi os, que bus ca rão em Par na í ba va gas
de aces so à gra du a ção uni ver si tá ria e se rão ine xo ra-
vel men te bar ra dos.

Empre sá ri os pro pri e tá ri os das atu a is 6.098 em -
pre sas em fun ci o na men to na área e em pre en de do res
po ten ci a is tor cem por tal me di da.

Em vis ta do ex pos to, so li ci to o apo io dos Se nho-
res Con gres sis tas para a apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, em 17 de ju lho de 2003. –
Se na dor Mão San ta.

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e Edu ca ção, ca ben do a úl ti-
ma a de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 291, DE 2003

Acres cen ta o in ci so IX ao art. 1º da
Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 1998 (dis -
põe so bre os cri mes de “la va gem” ou
ocul ta ção de bens, di re i tos e va lo res; a
pre ven ção da uti li za ção do sis te ma fi nan-
ce i ro para os ilí ci tos pre vis tos nes ta lei;
cria o Con se lho de Con tro le das Ati vi da-
des Fi nan ce i ras — COAF, e dá ou tras
pro vi dên ci as), para pre ver o trá fi co in ter-
na ci o nal de mu lhe res e cri an ças como
cri me pres su pos to do cri me de “la va-
gem” de di nhe i ro.

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de mar ço de 
1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º ..................................................
..............................................................
IX – trá fi co in ter na ci o nal de mu lhe res e 

cri an ças” (NR).

Jus ti fi ca ção

Cer ta men te, um dos me lho res ins tru men tos
para a pre ven ção e re pres são ao cri me or ga ni za do in -
ter na ci o nal é a efe ti va apli ca ção da Lei de La va gem
de Di nhe i ro. De fato, os gran des lu cros ilí ci tos, so bre-
mo do per pe tra dos pela cri mi na li da de or ga ni za da, ad -
vin dos de cor rup ção na Admi nis tra ção Pú bli ca, fal si fi-
ca ção, trá fi co de dro gas e de ar mas etc. são con su mi-
dos pela la va gem de di nhe i ro. A la va gem de di nhe i ro
é a ca u sa fi nal de mu i tos cri mes que as su mem uma
di men são in ter na ci o nal.
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A pre o cu pa ção com a la va gem de di nhe i ro, so -
bre mo do a par tir dos anos 80, le vou o Go ver no Fe de-
ral a de cre tar uma ver da de i ra guer ra a este cri me. Vá -
ri as me di das fo ram e con ti nu am sen do to ma das para
evi tar que o pro du to de cri mes de es ca la in ter na ci o nal
se jam co ro a dos pela pos si bi li da de de “bran que a men-
to” do “di nhe i ro sujo”.

Com a edi ção da Lei nº 9.613/98, bus cou-se cri -
ar me ca nis mos efi ci en tes de con ten ção dos cri mes
de la va gem de di nhe i ro, mor men te por meio de rí gi da
ti pi fi ca ção pe nal. De fato, de acor do com o art. 1º da
re fe ri da lei, pre viu o le gis la dor que cons ti tui cri me de
la va gem de di nhe i ro “ocul tar ou dis si mu lar a na tu re-
za, ori gem, lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou
pro pri e da de de bens, di re i tos e va lo res pro ve ni en tes,
di re ta ou in di re ta men te, de cri me: de trá fi co ilí ci to de
en tor pe cen tes ou dro gas afins; de ter ro ris mo, de con -
tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni ções ou ma te ri al
des ti na do à sua pro du ção; de ex tor são me di an te se -
qües tro; con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a
exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta-
men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre -
ço para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;
con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal; pra ti ca do por or -
ga ni za ção cri mi no sa; pra ti ca do por par ti cu lar con tra a 
Admi nis tra ção Pú bli ca es tran ge i ra (in ci sos I a VIII)”.

Con so an te se de pre en de da re gu la men ta ção
le gal, o cri me de la va gem de di nhe i ro é cri me pres -
su pos to, isto é, pres su põe a prá ti ca de ou tro cri me.
Nota-se que há a prá ti ca de um ato an te ce den te,
des cri to nos in ci sos do art. 1º da Lei nº 9.613/98, de
onde pro vém do di nhe i ro sujo, e a pos te ri or la va gem
de ca pi ta is. Para que se con fi gu re o cri me de la va-
gem de di nhe i ro é ne ces sá rio que este di nhe i ro te -
nha ad vin do da prá ti ca, por exem plo, de cri me con tra
o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal (in ci so IV do art. 1º da
Lei nº 9.613/98).

Fe i tas es sas con si de ra ções pre li mi na res, de ve-
mos nos in da gar do por que não es tar in se ri do, en tre
os cri mes ar ro la dos no art. 1º da sem pre ci ta da lei, o
cri me de tra fi co in ter na ci o nal de mu lhe res e cri an ças.

Como é ce di ço, o cri me de trá fi co in ter na ci o nal
de mu lhe res e cri an ças tem ge ra do gran de re per cus-
são na mí dia e gran de im pac to so ci al nos dias atu a is
e, de fi ni ti va men te, este odi o so cri me deve es tar en tre
os ar ro la dos nos in ci sos do art. 1º da Lei nº 9.613.
Nou tro giro, con tra ri an do a ló gi ca, os de li tos re fe ren-
tes ao trá fi co in ter na ci o nal de se res hu ma nos não se
en qua dram no tipo pe nal da la va gem de di nhe i ro. Há,
sem dú vi da, uma fa lha no sis te ma le gal de enun ci a-
ção de rol de cri mes que de vem ser al can ça dos pela
nor ma pu ni ti va. Se gun do Da má sio de Je sus, fa mo so

cri mi na lis ta pá trio, “a ra zão his tó ri ca (da ex clu são)
está em que nos idos de 1998, quan do a Lei en trou
em vi gor, não obs tan te o trá fi co in ter na ci o nal de pes -
so as es ti ves se sen do co me ti do há mu i to tem po e em
gran de es ca la, não ti nha gran de re per cus são so ci al.
Esque ci do pela mí dia, pas sou des per ce bi do aos
olhos do le gis la dor. De ma ne i ra que não há cri me de
bran que a men to de ca pi ta is na hi pó te se de o ob je to
ma te ri al ad vir de trá fi co in ter na ci o nal de pes so as,
sub sis tin do ape nas o de li to an te ce den te”.

Con vém res sal tar, ain da, que, con so an te se de -
pre en de do 12º pe río do de Ses sões da Co mis são das 
Na ções Uni das de Pre ven ção ao Cri me e Jus ti ça Pe -
nal, re a li za do nes te ano, o cri me de trá fi co in ter na ci o-
nal de mu lhe res e cri an ças – tema prin ci pal do even to
– foi co lo ca do em ter ce i ro lu gar na lis ta dos de li tos
que mais ob têm lu cros ilí ci tos. Estan do em ter ce i ro lu -
gar, não há por que não se in clu ir este cri me en tre
aque les pas sí ve is de se rem abran gi dos pelo es pec tro
nor ma ti vo da Lei de La va gem de Di nhe i ro.

Por tudo isso, con si de ra mos a pro po si ção de
suma im por tân cia, so bre mo do se ava li ar mos os ga-
nhos ob ti dos pela di mi nu i ção ou ar re fe ci men to do cri -
me de trá fi co in ter na ci o nal de cri an ças e mu lhe res
que, pela in ten si da de em que é pra ti ca do com uti li za-
ção de se res hu ma nos bra si le i ros, re pre sen ta uma
má cu la para nos so País. São ne ces sá ri os ins tru men-
tos ju rí di cos ca pa zes de de ses ti mu lar a prá ti ca de
alu di do de li to e este pro je to re pre sen ta, não res ta dú -
vi da, um po de ro so ins tru men to para que tal es co po
seja atin gi do.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

“CAPÍTULO I
Dos cri mes de “la va gem”, ocul ta ção

de bens, di re i tos ou va lo res.

Art. 1º Ocul tar ou dis si mu lar a na tu re za, ori gem,
lo ca li za ção, dis po si ção, mo vi men ta ção ou pro pri e da-
de de bens, di re i tos ou va lo res pro ve ni en tes, di re ta ou 
in di re ta men te, de cri me:

I – de trá fi co ilí ci to de subs tân ci as en tor pe cen-
tes ou dro gas afins;

II – de ter ro ris mo;
III – de con tra ban do ou trá fi co de ar mas, mu ni-

ções ou ma te ri al des ti na do à sua pro du ção;
IV – de ex tor são me di an te se qües tro;
V – con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca, in clu si ve a

exi gên cia, para si ou para ou trem, di re ta ou in di re ta-
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men te, de qual quer van ta gem, como con di ção ou pre -
ço para a prá ti ca ou omis são de atos ad mi nis tra ti vos;

VI – con tra o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal;
VII – pra ti ca do por or ga ni za ção cri mi no sa;
VIII – pra ti ca do por par ti cu lar con tra a Admi nis-

tra ção Pú bli ca es tran ge i ra” (arts. 337-B, 337-C e
337-D, do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro de
1940 – Có di go Pe nal).

Sala das Ses sões, 17 de ju lho de 2003. – Se na-
dor Au gus to Bo te lho.

(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 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. 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, pela or dem, ao pri me i ro
Vice-Pre si den te des ta Casa, o no bre Se na dor Pa u lo
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Blo co/PT – RS. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, peço a pa la vra a V. Exª para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel no mo men to em que en ten der pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está ins cri to, por tan to, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te, o
no bre Se na dor Pa u lo Paim.

Ain da res tam, por tan to, duas va gas para essa
mo da li da de de uso da pa la vra, se gun do o Re gi men to
Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – 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 Hé lio Cos ta,
pela or dem.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. 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 após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se na dor Hé lio Cos ta, na re la ção de ora do res
ins cri tos, V. Exª cons ta como o pri me i ro ins cri to. No
en tan to, uma ins cri ção para co mu ni ca ção ina diá vel
anu la ria a pri me i ra e vice-ver sa, de acor do com o Re -
gi men to Inter no.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Sr. Pre si-
den te, fa rei uso, en tão, do meu tem po dis po ní vel de
vin te mi nu tos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Assim, con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor
Hé lio Cos ta, do PMDB do Esta do de Mi nas Ge ra is.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quem co nhe ce Mi -
nas Ge ra is, quem anda pelo Vale do Je qui ti nho nha,
uma das re giões mais po bres e ne ces si ta das do nos -
so País, sabe da ex pres são “vi ú vas de ma ri dos vi vos”.
No Je qui ti nho nha, em Mi nas Ge ra is, a vi ú va de ma ri-
do vivo é aque la mu lher cujo ma ri do vai para São Pa -
u lo, quan do do tem po do cor te da cana-de-açú car,
tra ba lha du ran te três ou qua tro me ses no in te ri or do
Esta do de São Pa u lo, cor tan do cana-de-açú car, e vol -
ta de po is. Nes se pe río do em que tra ba lha ali, ele ga -
nha o di nhe i ro para sus ten tar a fa mí lia du ran te o ano
in te i ro.

La men ta vel men te, Sr. Pre si den te, ain da vi ve-
mos, não só no Je qui ti nho nha, mas tam bém no nor te
de Mi nas, si tu a ções em que al gu mas cul tu ras, fun da-
men ta is para a re gião, não ti ve ram até ago ra o in cen-
ti vo ne ces sá rio para po de rem vol tar à sua gran de za
no mo men to do lan ça men to dos pro gra mas de que
fa zem par te. É o caso es pe cí fi co do Proál co ol.

O Bra sil pro duz, hoje, cer ca de 12 bi lhões de li -
tros de ál co ol por ano, mas tem a ca pa ci da de de do -
brar essa pro du ção. A atu al pro du ção de
cana-de-açú car é de apro xi ma da men te 280 mi lhões
de to ne la das por ano. Os nú me ros são gran di o sos,
ex tra or di ná ri os, mas, in fe liz men te, mu i to pe que nos
di an te da ca pa ci da de de pro du ção do Bra sil. Nos úl ti-
mos anos, o con su mo vem, na re a li da de, ca in do por
fal ta de in cen ti vo. Se gun do o Mi nis té rio da Agri cul tu-
ra, em 1997 o con su mo che gou a 16 bi lhões de li tros
de ál co ol.

O Pre si den te Lula e o Mi nis tro da Agri cul tu ra,
Ro ber to Ro dri gues, fe cha ram um acor do com re pre-
sen tan tes do se tor para man ter o pre ço do ál co ol na
bom ba em cer ca de 60% do va lor má xi mo co bra do
pela ga so li na em todo o País. É tudo de que o País
pre ci sa nes te mo men to, um va lor me nor para re du zir
o cha ma do cus to Bra sil.

O Proál co ol foi cri a do como al ter na ti va para a
ex plo são dos pre ços do pe tró leo na cri se do Ori en te
Mé dio, em 1973, quan do o mun do in te i ro fi cou as-
som bra do, pen san do que não ha ve ria pe tró leo su fi ci-
en te para con ti nu ar o seu de sen vol vi men to eco nô mi-
co. E os pre ços dos com bus tí ve is du pli ca ram.

Hoje, o Bra sil está a ca mi nho de ser auto-su fi ci-
en te em pe tró leo, e a Pe tro bras des pon ta como uma
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das ma i o res em pre sas do mun do, re co nhe ci da, na
Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos, em todo o Con ti nen te,
como uma em pre sa mo de lo. O Bra sil tem o ma i or or -
gu lho de mos trar para o mun do in te i ro a ca pa ci da de
dos seus téc ni cos e dos seus pro fis si o na is. Mes mo
as sim, o País não pode se dar ao luxo de de pen der,
seja em que grau for, da im por ta ção do pe tró leo, ain -
da mais nes te mo men to de re to ma da do cres ci men to
eco nô mi co.

A in va são do Ira que foi um exem plo de como
uma cri se in ter na ci o nal, que en vol ve um se tor do pe -
tró leo, pode nos pre ju di car. Ain da bem que esse con -
fli to foi rá pi do – pelo me nos, está sen do para nós, bra -
si le i ros, que não nos en vol ve mos, mas que, pelo con -
trá rio, opu se mo-nos a ele.

No en tan to, o aler ta não ser viu ape nas para o
Bra sil. Vá ri os pa í ses do mun do per ce be ram a im por-
tân cia de ter ener gia al ter na ti va. Os pa í ses ri cos per -
ce be ram que não po dem de pen der so men te do pe-
tró leo – nem se pre ci sa di zer dos pa í ses em de sen-
vol vi men to e dos pa í ses po bres.

Na Eu ro pa, o pro gra ma do ál co ol foi de sen ga ve-
ta do e ga nhou peso com as no vas ori en ta ções da Co -
mu ni da de Eu ro péia, anun ci a das ain da este ano, em
maio. O ál co ol foi con si de ra do uma das me lho res op -
ções, pelo ba i xo pre ço, dis po ni bi li da de e re du zi do
grau po lu en te. O pro gra ma do Proál co ol é uma das
ma i o res his tó ri as de su ces so de po lí ti ca ener gé ti ca
pú bli ca e de de sen vol vi men to de tec no lo gia pró pria
do Bra sil e, pos si vel men te, do mun do.

O Bra sil já ex por ta tec no lo gia para di ver sas par -
tes do mun do, prin ci pal men te para a Amé ri ca Cen tral
e Amé ri ca do Sul.Como a Eu ro pa, os Esta dos Uni dos
es tão in ves tin do em no vas tec no lo gi as de com bus tí-
ve is re no vá ve is. A Ca li fór nia, Sr. Pre si den te, pro-
põe-se a com prar o ál co ol do Bra sil. Se for fir ma do um 
acor do para que o Bra sil ex por te para os Esta dos Uni -
dos o ál co ol ex ce den te que vai pro du zir aqui, a Alca
pas sa rá a ser viá vel para o Bra sil, por que te re mos um 
pro du to de que os Esta dos Uni dos se rão os ma i o res
con su mi do res, cer ta men te.

A Su é cia e a Su í ça, por mais sur pre en den te que 
pos sa nos pa re cer, Srªs e Srs. Se na do res, es tes dois
pa í ses eu ro pe us es tão in te res sa dos no nos so Pro-
gra ma Na ci o nal do Álco ol e pron tos para com pra rem
o ál co ol aqui pro du zi do, des de que pos sa mos pro du-
zir e ga ran tir o abas te ci men to, cer ta men te. Na Eu ro pa
prin ci pal men te, e nos Esta dos Uni dos, o ál co ol será
adi ci o na do à ga so li na para re du zir o ín di ce de po lu i-
ção e, evi den te men te, ser usa do como um com bus tí-
vel al ter na ti vo.

Portan to, se o Bra sil ne go ci ar bem e cor re ta-
men te a nos sa par ti ci pa ção na Alca, como dis se, o
se tor pode dar um sal to es pe ta cu lar, por que te mos o
me lhor cus to de pro du ção de ál co ol do mun do.

O ren di men to agrí co la bra si le i ro é de 80 to ne la-
das por hec ta re e de 6 mil li tros por hec ta re. O cus to,
no Bra sil, che ga a ser três ve zes me nor do que nos
Esta dos Uni dos e na Eu ro pa.

A ex por ta ção de ál co ol com bus tí vel na sa fra de
2002/2003 foi a me ta de do pro du zi do no Bra sil, que
re pre sen ta 6 bi lhões de li tros. Isso sig ni fi ca um au-
men to de 60% em re la ção à sa fra an te ri or, com ape -
nas um cres ci men to de 0,30% do vo lu me pro du zi do.

Como as ex por ta ções bra si le i ras con fir mam,
Eu ro pa, Esta dos Uni dos, Chi na, to dos es tão in ves tin-
do em pro gra mas igua is ao Proál co ol. Por isso, o Bra -
sil pre ci sa con ti nu ar in ves tin do em tec no lo gia para se
man ter como um dos lí de res do se tor. So men te no
pró xi mo ano, o Bra sil deve ex por tar 500 mi lhões de li -
tros para o Ja pão, que é ou tra sur pre sa agra dá vel
para nós. E, nos pró xi mos cin co anos, a pre vi são é de
mais 4,5 bi lhões de li tros de ál co ol para os ja po ne ses.

Assim como o Ja pão, vá ri os pa í ses não só es -
tão que ren do usar o ál co ol como com bus tí vel, mas
mis tu rá-lo à ga so li na, como dis se. Essa foi uma das
al ter na ti vas en con tra das pe los pa í ses al ta men te de -
pen den tes de pe tró leo. Ou tros pa í ses da Ásia, como
a Co réia do Sul, já se mos tram in te res sa dos em com -
prar o pro du to do Bra sil.

Para se ter uma idéia do po ten ci al bra si le i ro, a
pro du ção do ál co ol atu al men te é qua se o do bro do
que os Esta dos Uni dos pro du zem por ano, ape sar da
fal ta de in cen ti vo dos úl ti mos anos. Po rém, com in cen-
ti vos que re ce bem do go ver no, os ame ri ca nos po dem
do brar sua pro du ção em me nos de 10 anos. 

Os pró pri os em pre sá ri os do se tor es tão bus can-
do so bre vi ve rem no cres cen te e al ta men te com pe ti ti-
vo mer ca do in ter na ci o nal. Eles in ves ti ram, em
2002/2003, R$550 mi lhões no to tal, 56% na área in -
dus tri al e o res tan te na área agrí co la.

O Pre si den te Lula as su miu o go ver no com a
pro mes sa de re to mar o pro gra ma de in cen ti vo à pro -
du ção do ál co ol. Além de ser mais uma al ter na ti va de
ener gia, o ál co ol é me nos po lu en te do que os tra di ci o-
na is com bus tí ve is: a ga so li na, o óleo di e sel ou qual -
quer ou tra mis tu ra.

Srªs e Srs. Se na do res, vá ri os pa í ses do mun do
es tão in ves tin do na tec no lo gia do ál co ol com bus tí vel.
O Bra sil foi o pi o ne i ro. O Bra sil é uma re fe rên cia para
es ses pa í ses. Po de mos ex por tar não só tec no lo gia
como o pró prio ál co ol.
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Em me a dos dos anos 80, mais da me ta de dos
car ros pro du zi dos no País eram mo vi dos a ál co ol.
Essa de pen dên cia ge rou abu sos por par te dos usi ne i-
ros, que, por mu i tos anos, eram con si de ra dos os prin -
ci pa is vi lões na ci o na is. Essa si tu a ção le vou, até mes -
mo nos me i os aca dê mi cos, ao es tig ma do fra cas so
do Proál co ol.

Mas, hoje, o Go ver no tem o com pro mis so de tra -
zer de vol ta o Pro gra ma Na ci o nal do Álco ol – o Proál -
co ol. Os pro du to res sé ri os e com pro mis sa dos com o
País e a so ci e da de pre ci sam do aval do Go ver no para 
vol tar a au men tar a pro du ção.

Hoje, o Bra sil tem a ca pa ci da de de, no mí ni mo,
do brar a pro du ção de ál co ol – e tem de man da in ter na
e ex ter na, Sr. Pre si den te, para ven der o ál co ol com -
bus tí vel para os Esta dos Uni dos e para a Eu ro pa. Nós 
não po de mos des per di çar o que já foi con quis ta do e
con so li da do, nem des pre zar as no vi da des que vão
sur gin do, como a do au to mó vel ca paz de uti li zar, al -
ter na da men te, tan to a ga so li na quan to o ál co ol, como 
foi anun ci a do há cer ca de trin ta dias. 

Por isso, meus ca ros Co le gas, Srªs e Srs. Se na-
do res, acre di to que te mos que apo i ar o Go ver no e os
em pre sá ri os do se tor, aper fe i ço ar a le gis la ção e in-
cen ti var a po lí ti ca da re to ma da do Proál co ol.

A in dús tria au to mo bi lís ti ca já está apos tan do na
pro pos ta do Go ver no, tan to que ago ra está lan çan do
os mo de los fle xí ve is, que po dem usar até três ti pos de
com bus tí ve is. No fu tu ro, te re mos car ros que po de rão
usar ga so li na, ál co ol e gás, o mes mo ve í cu lo.

Te mos o exem plo de de ter mi na das re giões po -
bres do Nor des te e do nor te de Mi nas Ge ra is que
trans for ma ram a re a li da de lo cal, le van do de sen vol vi-
men to às ci da des que an tes de pen di am to tal men te
da aju da do Go ver no. E ou tras re giões tam bém po-
dem ar ran car rumo ao cres ci men to em fun ção do ál -
co ol.

Vejo, hoje, Sr. Pre si den te, que este é um as sun-
to que me re ce a aten ção do Go ver no, por que o plan -
tio da cana-de-açú car, a pro du ção do ál co ol re pre-
sen ta, no in te ri or do Esta do de Mi nas Ge ra is, nos
Esta dos do Nor te e do Nor des te, em vá ri os Esta dos
do Bra sil, uma das prin ci pa is fon tes de mão-de-obra
dis po ní vel no in te ri or. É por essa ra zão que in cen ti va-
mos e fa ze mos um ape lo ao Go ver no para que vol te,
e de pres sa, a dar todo o apo io ne ces sá rio à pro du ção
do ál co ol com bus tí vel no Bra sil.

Qu e ro tam bém, nes ta opor tu ni da de de fa lar às
Srªs e aos Srs. Se na do res, lem brar que o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va re tor nou hoje da Eu ro pa, e
que, du ran te toda a vi si ta de Sua Exce lên cia ao con ti-

nen te eu ro peu, hou ve inú me ras in ter ven ções dos
Srs. Se na do res fa zen do crí ti cas à vi a gem do Pre si-
den te, à pos tu ra do Pre si den te, à fala do Pre si den te.

Hoje, faço ques tão de res sal tar, Sr. Pre si den te,
al gu mas co i sas que pre ci sam ser co lo ca das, por que,
in fe liz men te, pa re ce que só se di vul ga aqui lo que pa -
re ce er ra do ou que acon te ceu de er ra do na vi a gem
do Pre si den te.

Co me ça rei pelo que dis se o pró prio Pre si den te,
em Ma dri, pou co an tes de em bar car, se gun do o jor nal
O Glo bo:

(...) Em en tre vis ta no Pa lá cio de Mon-
cloa, sede do go ver no es pa nhol, ao lado do
pre si den te de go ver no, José Ma ría Aznar,
Lula dis se que o povo bra si le i ro está cada
vez mais con fi an te:

– só peço para as pes so as não me jul -
ga rem (...) com ape nas seis me ses de man -
da to...

Este é o pro ble ma ma i or que es ta mos sen tin do
nas dis cus sões so bre o Go ver no do Pre si den te Lula: 
com seis me ses de go ver no, que rem re sul ta dos de
qua tro ou de oito anos, como no go ver no an te ri or.

Cito ma té ria do jor nal O Glo bo pro ce den te de
Ma dri:

Pre fe i to de Ma dri cita dis cur sos de pe -
tis ta.

(...) Lula foi re ce bi do pelo pre fe i to
Alber to Ruiz Gal lar dón, que elo gi ou a his tó-
ria po lí ti ca do pre si den te bra si le i ro e che gou
a ci tar tre chos de seus dis cur sos, além de
des ta car o pro gra ma Fome Zero. 

Ao re ce ber a cha ve, Lula dis se que
Ma dri re pre sen ta e Espa nha mo der na e ser -
ve de es pe lho [para as re la ções do Bra sil
com a Espa nha].

To dos os jor na is da Espa nha di zem que a
Espa nha apo i a rá as re for mas do Pre si den te Lula. 

A im pren sa es pa nho la dá des ta que ao Pre si-
den te e tam bém ao Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa -
loc ci.

Aqui está o que dis se o Pri me i ro-Mi nis tro es pa-
nhol, Jose Ma ría Aznar: “Espa nha pro me te apo io às
re for mas do Pre si den te Lula”.

O jor nal El Mun do tam bém pu bli ca fo tos de Lula 
na pri me i ra pá gi na.

O jor nal El País diz que “Lula mo de rou seu dis -
cur so des de que to mou pos se e que co me ça a ser co -
nhe ci do como ‘a quar ta via da es quer da’”.
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O jor nal El Mun do, no va men te: “Me nos aju da e
mais aber tu ra de mer ca do, pe diu Lula”.

Isso é a im pren sa in ter na ci o nal re per cu tin do a
vi a gem do Pre si den te.

Aqui no Bra sil, fa mo so co lu nis ta da Fo lha de
S.Pa u lo, Cló vis Ros si, com tan tos anos como jor na-
lis ta, ad mi ra do por to dos nós, diz, de Ma dri:

Impres si o nam a cons tân cia e a fir me-
za com que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da 
Sil va fala de Mer co sul e de Amé ri ca do Sul
em suas vi a gens ao ex te ri or.

A fir me za com que o Pre si den te de fen de as
suas po si ções, re co nhe ci das por um jor na lis ta da ex -
pres são de Cló vis Ros si.

Ou tra ma té ria vin da da Espa nha, de um en vi a do
es pe ci al:

Bra sil e Espa nha acer tam pla no de
ação.

O go ver no es pa nhol pro pôs on tem, e o 
Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ace i tou
no ato, or ga ni zar ‘um pla no de ação es tra té-
gi ca’ para apro fun dar as re la ções en tre os
dois pa í ses. A idéia é “ex plo rar to das as po -
ten ci a li da des da co o pe ra ção bi la te ral”, con-
for me ex pli cou, em en tre vis ta co le ti va ao
lado de Lula, o Pre si den te do go ver no es pa-
nhol, José Ma ria Aznar (Pri me i ro-Mi nis tro).

O jor nal Fo lha de S.Pa u lo, em edi to ri al, que
in ti tu la “Cres cer ou Per der”, diz o se guin te:

Pe ran te 14 go ver nan tes, en tre eles o
ale mão Ger hard Schrö der, o bri tâ ni co Tony
Bla ir e o ar gen ti no Nes tor Kir chner, o Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va foi bas tan te
cla ro e prag má ti co ao apon tar a im por tân cia
de que os par ti dos de cen tro-es quer da,
mem bros do gru po da Go ver nan ça Pro gres-
sis ta, vol tem suas aten ções para a ques tão
do cres ci men to eco nô mi co.

O gran de de sa fio, dis se Lula é des co-
brir o ca mi nho para re to mar o de sen vol vi-
men to. E con clu iu, fa zen do alu são às fu tu ras
ele i ções: ‘Se não ti ver mos esse ca mi nho, a
di re i ta ga nha’.

A di re i ta vol ta ao po der.
E as no tí ci as que vêm de co lu nis tas, tam bém re -

fle tin do a vi a gem do Pre si den te ao ex te ri or. Diz aqui o
co lu nis ta Ancel mo Gois:

Alô, Ber lus co ni

Ca e ta no Ve lo so, em ex cur são pela Eu -
ro pa, foi co ra jo so numa en tre vis ta co le ti va
na Itá lia. Dis se que Lula é im pe cá vel em
ma té ria de éti ca e ho nes ti da de, “co i sa rara
na po lí ti ca ita li a na”.

E, fi nal men te, Sr. Pre si den te, mais no tí cia boa
evi den te men te. Di zem que no tí cia é tudo aqui lo que
acon te ce de in co mum e, la men ta vel men te, é co lo ca-
do nes ses ter mos nos me lho res li vros de jor na lis mo
do mun do in te i ro. Diz-se que no tí cia ruim é mu i to
mais fá cil de se co lo car nas man che tes de jor na is.
Mas é im por tan te que ci te mos tam bém as no tí ci as
boas.

Man che te de no tí cia boa, tam bém dos jor na is
de São Pa u lo:

Dó lar cai e en cos ta no me nor va lor do
ano.

O dó lar tem se apro xi ma do len ta men te
da co ta ção mí ni ma que al can çou nes te ano.
Ontem, a mo e da dos Esta dos Uni dos caiu
0,25% e en cer rou o dia a R$2,85. 

Não é sur pre sa, já fa la mos so bre isso aqui.
Como é agra dá vel, como é bom lem brar mos que
ago ra é o dó lar que está ca in do, não é mais o real
que está sen do des va lo ri za do. O dó lar caiu. Quer di -
zer, na ver da de, na vi ra da do ano, o dó lar es ta va co -
ta do a R$3,30, R$3,40, e hoje está em tor no de
R$2,80.

Exis te um ex tra or di ná rio pro gres so nos nú me-
ros da eco no mia na ci o nal. O ris co Bra sil, que cai de
2,4 mil pon tos para 800 pon tos. O su pe rá vit co mer ci al
que che ga a US$10 bi lhões. O Bra sil tem pre sen ça fir -
me no mer ca do in ter na ci o nal, há o re co nhe ci men to
de que, no Bra sil, a po lí ti ca eco nô mi ca está no ca mi-
nho cer to. Tudo isso mos tra a es pe ran ça, re no va da a
cada dia, nas pa la vras do Pre si den te, lá na Eu ro pa,
quan do dis se: “eu te nho cer te za de que o povo con ti-
nua con fi an te e eu vou cum prir to dos os com pro mis-
sos que as su mi com o povo bra si le i ro na cam pa nha”.

Por isso, Sr. Pre si den te, tra go, pri me i ro, esse
ape lo fe i to ao Go ver no para que re al men te re to me o
pro gra ma do ál co ol, que é tão im por tan te não só para
o meu Esta do, mas para vá ri os Esta dos bra si le i ros,
so bre tu do para tra zer de vol ta o mer ca do de tra ba lho
no in te ri or, nas re giões mais so fri das de Mi nas Ge ra-
is, do Nor des te, do Nor te, do Cen tro-Oes te. Esse pro -
gra ma co me ça a ser re co nhe ci do no mun do in te i ro
como um pro gra ma mo de lo, um pro gra ma im por tan-
tís si mo, como a ener gia al ter na ti va do fu tu ro.
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Te nho cer te za de que o Mi nis tro da Agri cul tu ra,
Ro ber to Ro dri gues, está em pe nha do no sen ti do de
pro mo ver o re tor no des se pro gra ma, com to dos os in -
cen ti vos, com toda a for ça, com toda a aju da do Go -
ver no, para que o Bra sil pos sa pro du zir mais, ven der
mais, ob ter di vi sas, por meio da ven da des te com bus-
tí vel re no vá vel, lim po, que é o ál co ol.

Da mes ma for ma, de se jo tra zer as no tí ci as im -
por tan tes, as boas no tí ci as da vi a gem que o Pre si-
den te aca ba de fa zer ao ve lho con ti nen te, co me çan do
por Lon dres, na es co la de ne gó ci os, a fa mo sa Lon don
Bu si ness Scho ol of Eco no mics, onde é res sal ta do o
seu tra ba lho, o seu em pe nho, a sua qua li fi ca ção
como um lí der ca ris má ti co, que está ti ran do o Bra sil
da le tar gia eco nô mi ca e im pul si o nan do no va men te o
País para o seu des ti no no pro gres so eco nô mi co.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, as so mo hoje a
esta tri bu na, com este dis cur so que men ci o na a im -
por tân cia do Proál co ol e da con fi an ça que re no va mos
a cada dia no Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Hé lio Cos ta,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Pa u lo Paim, para uma co mu ni ca-
ção ina diá vel.

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, Srªs e Srs. Se na do res, es ti ve on tem no
Mi nis té rio da Edu ca ção, a con vi te do Mi nis tro Cris to-
vam Bu ar que, para o lan ça men to do Pro gra ma “Di -
ver si da de na Uni ver si da de”.

É um pro gra ma que se en qua dra no con ce i to de
ação afir ma ti va, já que bus ca me lho res con di ções
para que afro-bra si le i ros, afro-des cen den tes e in dí ge-
nas pos sam che gar à uni ver si da de.

Os úl ti mos da dos do Cen so IBGE as sus tam:
38,6% das cri an ças, de 4 a 6 anos, es tão fora da es -
co la.

Qu an do es ses da dos en tram no cam po de cor e
raça, a dis pa ri da de en tre bran cos e ne gros au men ta.
Con si de ran do pre tos e par dos, 16% de ado les cen tes
ne gros, de 12 a 17 anos, es tão fora da es co la; bran -
cos, 12%.

Na ce ri mô nia de apre sen ta ção do Pro gra ma
“Di ver si da de na Uni ver si da de”, o Mi nis tro Cris to vam
Bu ar que, re fe rin do-se às al tas ta xas de anal fa be tis mo

exis ten tes no País, afir mou que, in fe liz men te, 20 mi -
lhões de bra si le i ros não con se guem ler as pa la vras
es cri tas na ban de i ra do Bra sil.

O Mi nis tro re fe ria-se à im pos si bi li da de de re a li-
za ção de di re i tos bá si cos de ci da da nia, apon tan do
pri va ções e ca rên ci as no cam po edu ca ci o nal, que
con tri bu em, in fe liz men te, para ge rar mais ex clu são.

Os ne gros, con for me o dis cur so do Mi nis tro, são 
so men te 2,2% dos for man dos em cur sos su pe ri o res
ava li a dos pelo MEC. A dis tân cia en tre ne gros e bran -
cos é me nor no en si no fun da men tal. Apro fun da-se a
par tir do en si no mé dio.

O Pro gra ma Di ver si da de na Uni ver si da de é, fi -
nal men te, o re co nhe ci men to pelo Esta do da dis cri mi-
na ção, mar gi na li za ção e ex clu são so ci al so fri da pela
po pu la ção ne gra. Tra ta-se de cri ar con di ções mí ni-
mas para ga ran tir o aces so de afros-des cen den tes ao 
cur so su pe ri or.

Qu e ro de i xar bem cla ro aqui que es ta mos so li-
dá ri os com o Mi nis tro da Edu ca ção em seu em pe nho
na bus ca da me lho ria da es co la pú bli ca e na ne ces si-
da de de mo bi li zar a so ci e da de ci vil para uma cam pa-
nha que per mi ta su pe rar a tra gé dia de que 58% de
nos sas cri an ças de i xam de con clu ir o en si no fun da-
men tal.

Sr. Pre si den te, mas é im por tan te tam bém as su-
mir uma cam pa nha de edu ca ção para to dos. Não se
deve con si de rar so men te aque les que, em tese, es ta-
ri am ex clu í dos da uni ver si da de.

A fo ca li za ção de pro gra mas como o “Di ver si da-
de na Uni ver si da de” pode con tri bu ir para cor ri gir des -
vi os his tó ri cos que pa re cem que rer per pe tu ar prin ci-
pal men te a mar gi na li za ção dos afro-des cen den tes.

O Mi nis tro Cris to vam Bu ar que dis se bem: as co -
tas – tão de fen di das in clu si ve por este Se na dor, já
que sou o au tor do Esta tu to da Igual da de Ra ci al – não 
são su fi ci en tes para su pe rar mos os gra ves pro ble-
mas edu ca ci o na is bra si le i ros. Mas sem elas nós não
ga ran ti re mos, no cur to pra zo, opor tu ni da des igua is
para seg men tos his to ri ca men te dis cri mi na dos.

Diz o mi nis tro: te mos que so nhar, te mos que lu -
tar, te mos que tra ba lhar para que, no má xi mo, da qui a 
quin ze ou vin te anos, pos sa mos di zer ade us às co tas.
Não pre ci sa mos de co tas por que ín di os e ne gros con -
quis ta ram o es pa ço que têm de di re i to jun to às uni ver-
si da des.

Pre ci sa mos, por tan to, tri lhar um ca mi nho que
ar ti cu le me di das es pe ci a is de cur to pra zo com re for-
mas es tru tu ra is de mé dio e lon go pra zos, e po der mos
aper fe i ço ar, pros se guir para que efe ti va men te os be -
ne fí ci os de po lí ti cas so ci a is se tor nem re a li da de.
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Ao mes mo tem po em que ata ca mos fa to res que
de ter mi nam a re pro du ção da de si gual da de – aí, diz o
Mi nis tro – as bar re i ras ra ci a is são fa to res, in fe liz men-
te, de ter mi nan tes das de si gual da des edu ca ci o na is
en tre ne gros e não-ne gros.

O Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, Sr. Pre si den te,
fez tam bém um ape lo no sen ti do de que as en ti da des
do Mo vi men to Ne gro e Par la men ta res pre sen tes ao
ato lan ça men to do pro gra ma se em pe nhas sem no
sen ti do de ga ran tir, na Re for ma Tri bu tá ria, os re cur-
sos de fi ni dos na Cons ti tu i ção, pro ve ni en tes da re ce i ta
re sul tan te de im pos tos e des ti na dos à ma nu ten ção e
de sen vol vi men to do en si no, para que se jam efe ti va-
men te ga ran ti dos.

Então, diz o Mi nis tro que não adi an ta nós aqui
fes te jar mos que te mos as se gu ra do – e é bom lem-
brar, com a par ti ci pa ção, in clu si ve, do Go ver no an te ri-
or – US$9 mi lhões do Pro gra ma “Di ver si da de na Uni -
ver si da de”, e per der mos R$17 bi lhões com uma re-
for ma tri bu tá ria, que po de rá ocor rer se for aten di do o
pe di do dos Go ver na do res na des vin cu la ção das ver -
bas des ti na das à edu ca ção e tam bém à sa ú de. Por
isso, te nho cer te za de que o Go ver no Lula, como di -
zia o Mi nis tro Cris to vam, não ace i ta rá essa re i vin di ca-
ção dos Go ver na do res para di mi nu ir a ver ba des ti na-
da à sa ú de e à edu ca ção.

Sr. Pre si den te, a idéia de or ga ni zar cur si nhos
pré-ves ti bu la res para ne gros e ca ren tes sur giu na so -
ci e da de ci vil. O Mo vi men to Ne gro de sen vol veu, em
mu i tos Esta dos, ini ci a ti vas bem-su ce di das e con se-
guiu sen si bi li zar as au to ri da des edu ca ci o na is.

O Pro gra ma “Di ver si da de na Uni ver si da de”
trans for ma em po lí ti ca pú bli ca uma ini ci a ti va mar ca-
da, des de o iní cio, por um mo vi men to am plo de so li-
da ri e da de en tre bran cos, ne gros e ín di os, que bus ca
tor nar mais de mo crá ti cas as pos si bi li da des de aces -
so ao en si no su pe ri or.

O Pro gra ma é uma con quis ta dos mo vi men tos
so ci a is, com des ta que, na tu ral men te, para o Mo vi-
men to Ne gro or ga ni za do, e se trans for mou em po lí ti-
ca pú bli ca já no fi nal do Go ver no an te ri or.

Além do fi nan ci a men to de cur si nhos, os re cur-
sos do pro gra ma, que tem apo io, in clu si ve, do Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to (BID), se rão uti li-
za dos no de sen vol vi men to de es tu dos e pes qui sas
que va lo ri zem a di ver si da de, no apo io a ini ci a ti vas
ino va do ras vol ta das para o com ba te à dis cri mi na ção
ra ci al e ét ni ca na edu ca ção.

Sr. Pre si den te, cum pri men ta mos, no en cer ra-
men to do nos so pro nun ci a men to, o Mi nis té rio da Edu -
ca ção e Cul tu ra, na fi gu ra do Mi nis tro Cris to vam Bu -

ar que, e o Mi nis té rio da Cul tu ra, por que am bos es tão
tra ba lhan do na li nha das ações afir ma ti vas.

Na mi nha opi nião, com esse ato, o Mi nis tro Cris -
to vam Bu ar que mar ca a sua atu a ção no Mi nis té rio, de 
uma for ma que, com cer te za, terá o aval do con jun to
da so ci e da de bra si le i ra. Sem pre digo, Sr. Pre si den te,
que lu tar con tra o pre con ce i to, con tra o ra cis mo, é um
de ver de to dos os ho mens de bem, e quan do o Mi nis-
tro da Edu ca ção, num gran de even to – in clu si ve com
a pre sen ça da Mi nis tra Ma til de Ri be i ro, do Pre si den te
da Fun da ção Pal ma res, De pu ta dos, Se na do res, e
com o aval do Pre si den te –, de mons tra toda a sua in -
ten ção, no Mi nis té rio, de se trans for mar numa trin che-
i ra, que há de en ca mi nhar, em âm bi to na ci o nal, uma
gran de cru za da pela edu ca ção de to dos, já de mons-
tra por que veio.

Por isso, meus sin ce ros cum pri men tos ao Mi nis-
tro Cris to vam Bu ar que, pela for ma cla ra e tran qüi la
como está tra ba lhan do num Mi nis té rio que é fun da-
men tal não só para o cres ci men to do Esta do bra si le i-
ro, mas, prin ci pal men te – eu di ria – para bus car mos a
igual da de so ci al, po lí ti ca e cul tu ral de todo o nos so
povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -

la vra o no bre Se na dor José Jor ge como Lí der do PFL, 
para uma co mu ni ca ção ur gen te e 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 do Se na do Fe de ral.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Lí der.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, eu gos ta ria de apro ve i tar este pe río do da
Li de ran ça do PFL para fa zer uma co mu ni ca ção à
Casa, ten do em vis ta que há cer ca de três se ma nas,
ain da no mês de ju nho, no pe río do nor mal de fun ci o-
na men to do Con gres so, ti ve mos a opor tu ni da de de
con vo car uma au diên cia pú bli ca na Co mis são de
Infra-Estru tu ra, da qual sou Pre si den te, ten do em vis -
ta a pre o cu pa ção que exis tia no Se na do, não só mi -
nha, como Pre si den te da Co mis são, mas de di ver sos
Se na do res em re la ção à ques tão das agên ci as re gu-
la do ras.

Cri a das com o ob je ti vo de in ter me di ar a atu a ção
en tre os in ves ti do res nos se to res de in fra-es tru tu ra,
que já eram ou que fo ram pri va ti za dos aqui no Bra sil,
e os con su mi do res, es sas agên ci as têm um pa pel im -
por tan tís si mo; nem são agen tes do Go ver no nem
tam bém são ele men tos de fen so res do con su mi dor ou 
do in ves ti dor, mas fo ram exa ta men te cri a das para in -
ter me di ar es sas re la ções, que mu i tas ve zes ge ram
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con fli tos so bre ta ri fas ou so bre de ter mi na das si tu a-
ções que pre ci sam ser equa ci o na das.

Está va mos bas tan te pre o cu pa dos por que es-
sas agên ci as ti ve ram con tin gen ci a men to de seus re -
cur sos. Sa be mos que tem sido uma prá ti ca go ver na-
men tal, não só des te Go ver no, mas de ou tros go ver-
nos, ela bo rar um Orça men to ma i or do que per mi tem
as con di ções fi nan ce i ras do Go ver no Fe de ral. A par tir
daí, Sr. Pre si den te, são fe i tos con tin gen ci a men tos no
âm bi to do Le gis la ti vo, do Ju di ciá rio, do Exe cu ti vo e
dos di ver sos ór gãos. Acon te ce que cada um de les
tem uma for ma de dis cu tir com o Go ver no o seu con -
tin gen ci a men to. Por exem plo, aqui no Po der Le gis la ti-
vo, te mos o po der de apro var ou não as leis, e sem pre
os nos sos con tin gen ci a men tos são dis cu ti dos com os 
Pre si den tes das duas Ca sas. O Ju di ciá rio tam bém
tem um cer to po der de de ter mi nar ou de dis cu tir o seu 
con tin gen ci a men to. E no Exe cu ti vo, de pen den do da
pri o ri da de que o Go ver no dá a cada se tor ou do pres -
tí gio que cada Mi nis tro tem, os seus con tin gen ci a-
men tos são dis cu ti dos.

Mas, no caso das agên ci as, não. Elas não têm o
po der po lí ti co que, no caso, têm o Po der Ju di ciá rio e o 
Po der Le gis la ti vo, nem tam bém fa zem par te in ter na
do Go ver no. Então, fi cam como ór fãs de po der po lí ti-
co para dis cu ti rem seus con tin gen ci a men tos.

E o que acon te ceu? To das as agên ci as ti ve ram
seus re cur sos con tin gen ci a dos: a Ane el, a Ana tel, a
Ana, a ANP. Ana li sa mos ba si ca men te es sas qua tro,
que são as mais im por tan tes da área de in fra-es tru tu-
ra, mas as do se tor de trans por te e de ou tros seg men-
tos tam bém ti ve ram seus re cur sos con tin gen ci a dos.

Por isso re sol ve mos fa zer essa con vo ca ção,
com o apo io de toda a Co mis são. To dos os Se na do-
res es ti ve ram pre sen tes à re u nião, in clu si ve o Se na-
dor Luiz Otá vio, que pre si de esta ses são. Na que la
opor tu ni da de, dis cu ti mos to das es sas ques tões, e as
agên ci as co lo ca ram suas di fi cul da des, mos tran do
que o con tin gen ci a men to es ta va pre ju di can do o bom
an da men to do tra ba lho.

Além de tudo, Srªs e Srs. Se na do res, o con tin-
gen ci a men to é, de cer ta ma ne i ra, ir ra ci o nal, por que
os re cur sos que as agên ci as usam são ar re ca da dos
pe las pró pri as agên ci as, como a taxa de fis ca li za ção,
não po den do ser uti li za dos em ou tro seg men to. Quer
di zer, se não fo rem uti li za dos pela agên cia ar re ca da-
do ra, fi cam sim ples men te de po si ta dos no Ban co do
Bra sil, sem uso.

Então, a par tir des sa au diên cia pú bli ca, onde to -
das as agên ci as co lo ca ram seus pro ble mas, a Co mis-
são de Infra-Estru tu ra de ci diu de sig nar uma co mis-
são es pe cí fi ca de Se na do res para con ver sar com o

Mi nis tro do Pla ne ja men to, Gu i do Man te ga. Ti ve mos
uma au diên cia na ter ça-fe i ra, às 18h. A Co mis são foi
for ma da por mim, Pre si den te da Co mis são; pelo Se -
na dor João Ba tis ta Mot ta, Vice-Pre si den te, e pe los
Se na do res Del cí dio Ama ral, Val dir Ra upp e Ro dolp ho
Tou ri nho, e lá co lo ca mos a ques tão do con tin gen ci a-
men to de re cur sos. O Mi nis tro ale gou não es tar tra-
tan do dis so, por que o con tin gen ci a men to é fe i to por
Mi nis té rio; no caso da Ane el e da ANP, o con tin gen ci-
a men to é fe i to para o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia,
ca ben do à Mi nis tra de fi nir onde será fe i to esse con tin-
gen ci a men to.

Ora, Sr. Pre si den te, a ANP e a Ane el não são
su bor di na das ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia. São
li ga das ad mi nis tra ti va men te ao Mi nis té rio das Mi nas
e Ener gia, mas é evi den te que não são co mu ni ca das;
são agên ci as au tô no mas, de ven do ser tra ta das de
for ma au tô no ma pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to ou
por quem fi zer esse con tin gen ci a men to. Não tem sen -
ti do mis tu rar o con tin gen ci a men to de uma agên cia
com o con tin gen ci a men to de um Mi nis té rio.

Apre sen ta mos es ses ar gu men tos ao Mi nis tro,
que fi cou de ana li sá-los. Apa ren te men te, este as sun-
to foi trans fe ri do para a Casa Ci vil, e não en ten do por
que, uma vez que a Casa Ci vil já tem inú me ras atri bu i-
ções. A ques tão das agên ci as de ve ria ser tra ta da, a
meu ver, pelo Mi nis té rio do Pla ne ja men to ou por ou tro
mi nis té rio que ti ves se me lho res con di ções téc ni cas
de tra tar da si tu a ção.

Para nós, a au diên cia foi frus tran te no sen ti do
de que as ques tões não fo ram efe ti va men te dis cu ti-
das.

Ou tro as sun to co lo ca do foi a ques tão do pes so-
al. Os fun ci o ná ri os das agên ci as ain da não con se gui-
ram ser con tra ta dos ou no me a dos, por que o PT aju i-
zou ação de in cons ti tu ci o na li da de no Su pre mo Tri bu-
nal Fe de ral con tra o con cur so re a li za do, ten do sido
con ce di da uma li mi nar, até hoje não jul ga da.

Hoje, qual é a si tu a ção das agên ci as? Elas têm
os seus re cur sos con tin gen ci a dos, e o pes so al é re -
qui si ta do. Até ago ra não con se gui ram fa zer os seus
con cur sos, e têm uma gran de res pon sa bi li da de.

A Ana tel, em ra zão do au men to das ta ri fas de
te le co mu ni ca ções, há mais de um mês está na mí dia.
O Mi nis tro apre sen tou seu pon to de vis ta, as sim
como o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, os ju í zes, a po -
pu la ção e até o Pre si den te Lula. Na re a li da de, a
agên cia está ape nas cum prin do um con tra to que está 
as si na do. A agên cia não pode mu dar os ter mos do
con tra to. Quem pode mu dar é o Go ver no, que, se em
de ter mi na do mo men to qui ser mu dar o con tra to, terá
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que ir ao Ju di ciá rio, ao Le gis la ti vo, e não pres si o nar
di re ta men te as agên ci as.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Pre si den-

te, vou en cer rar.
Nes te mo men to, faço esta co mu ni ca ção à Casa,

por que a au diên cia foi mar ca da por um gru po da Co -
mis são, de for ma ex plí ci ta. Assim, eu não po de ria de i-
xar de tra zer aqui o re sul ta do, que para nós foi frus -
tran te, pois o Mi nis tro en ten deu que a si tu a ção não
era de sua com pe tên cia. E nós fi ca mos tam bém sem
sa ber es pe ci fi ca men te onde tra tar de uma ques tão
como esta.

Agra de ço a pa ciên cia de V. Exª, Sr. Pre si den te,
e a aten ção de to dos do Ple ná rio, con tan do ago ra
com a pre sen ça do Se na dor Tião Vi a na, Lí der do PT,
um dos Lí de res mais im por tan tes do Go ver no.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao Se na dor Edu ar do Aze re do, do PSDB de
Mi nas Ge ra is.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – 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, é com sa tis fa-
ção que re gis tro, nes ta co mu ni ca ção, os enor mes
avan ços ad mi nis tra ti vos que se anun ci am e já co me-
çam a ser ob ser va dos em Mi nas Ge ra is, gra ças ao
com pe ten te e há bil tra ba lho que vem sen do de sen-
vol vi do pelo cor re li gi o ná rio e ami go, Go ver na dor Aé -
cio Ne ves. To dos nós, se gu ra men te, re cor da mos o
ca rá ter exem plar que teve a ges tão de Aé cio Ne ves
na Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos. Uma
exem pla ri da de que se ma ni fes tou em toda a li nha,
tan to na ver ten te po lí ti ca quan to ad mi nis tra ti va. Cons -
tan te men te pre o cu pa do com a efi ciên cia e a efi cá cia
do ser vi ço pú bli co, não fo ram pou cas as ini ci a ti vas
en tão ado ta das para tor nar as es tru tu ras do Le gis la ti-
vo mais áge is e ope ro sas, à al tu ra dos de sa fi os que a
com ple xa e exi gen te re a li da de bra si le i ra apre sen ta
para to dos nós.

Ain da como Go ver na dor ele i to, Aé cio Ne ves
con se guiu ver apro va da pela Assem bléia Le gis la ti va
a Re so lu ção nº 5.210, de 12 de de zem bro de 2002,
que con ce deu po de res ao che fe do Exe cu ti vo para
emi tir nor mas re la ti vas à re for ma da ad mi nis tra ção
es ta du al. Assim, já no dia 2 de ja ne i ro de 2003, 24 ho -
ras de po is de em pos sa do Go ver na dor, Aé cio de cre ta
lei que dis põe so bre a es tru tu ra or gâ ni ca da Admi nis-
tra ção Pú bli ca do Po der Exe cu ti vo es ta du al. É o co-

me ço de uma for mi dá vel re mo de la ção ad mi nis tra ti va
que está a ca mi nho.

É cer to que po lí ti ca se faz com idéi as, pa la vras e 
ações, mas tam bém com nú me ros, com re sul ta dos.
Por isso, que ro apre sen tar aqui al guns in di ca do res
que ilus tram a ação com pe ten te do Go ver na dor Aé cio
na es fe ra ad mi nis tra ti va. Ape sar das di fi cul da des que
re ce beu, com um dé fi cit es ti ma do em R$2,4 bi lhões
para o cor ren te exer cí cio, sem re cur sos para qual quer
tipo de in ves ti men to, com as di fi cul da des fi nan ce i ras
das gran des em pre sas do Esta do, como a Ce mig e
Co pa sa, que pela pri me i ra vez na his tó ria co me ça ram
o ano com re sul ta dos ne ga ti vos, com 75% das re ce i-
tas es ta du a is com pro me ti das com a fo lha do fun ci o-
na lis mo, a mais alta taxa de to dos os Esta dos bra si le i-
ros, Aé cio co me ça a al te rar o qua dro ra di cal men te já
nas pri me i ras ho ras de go ver no.

Para não de i xar dú vi das so bre seu em pe nho e
com pro me ti men to com as re for mas, o Go ver na dor re -
du ziu os seus pró pri os ven ci men tos, além de de ter mi-
nar que as re mu ne ra ções de todo o pri me i ro es ca lão
tam bém pas sas sem pe los de vi dos ajus tes. Foi re du-
zi do em 30% o nú me ro de se cre ta ri as, e ex tin tos dois
mil car gos pú bli cos. As des pe sas de cus te io tam bém
so fre ram drás ti ca re du ção, bem como os ser vi ços ter -
ce i ri za dos; au di to ri as per ma nen tes fo ram im plan ta-
das tam bém em to dos os ór gãos pú bli cos.

Na mes ma li nha de im pla cá vel aus te ri da de, foi
ve ta do o de sen vol vi men to de pro je tos, pro gra mas e
ações sem a cor res pon den te de fi ni ção de fon te de re -
cur sos, ge ren te res pon sá vel, pra zo, me tas e con tro le
de re sul ta dos. Os ser vi ços es sen ci a is, como se gu ran-
ça, edu ca ção e sa ú de, re ce be ram a mar ca de pri o ri-
da des ab so lu tas, cons ti tu in do-se nas áre as mais pre -
ser va das dos cor tes im pos tos para o ajus te e sa ne a-
men to das con tas pú bli cas.

Re gis tro aqui ain da a im por tan te mu dan ça de
po si ção do Go ver no de Mi nas em re la ção ao tra ta-
men to com o Go ver no Fe de ral – o en ten di men to do
Go ver na dor Aé cio com o Go ver no Lula e a re to ma da
da in ter lo cu ção in ter na ci o nal. Ao mes mo tem po em
que cor tou des pe sas, o Go ver na dor re to mou a in ter-
lo cu ção com os prin ci pa is agen tes in ter na ci o na is de
fi nan ci a men to, como o Ban co Mun di al e o Ban co Inte -
ra me ri ca no, em que o Esta do já ne go cia pro je tos nas
áre as de sa ú de, edu ca ção, ad mi nis tra ção, trans por te
e de sen vol vi men to.

Re gis tre-se que, quan do me afas tei do Go ver-
no, de i xei apro va dos pro je tos da or dem de US$330
mi lhões com o Ban co Mun di al. Entre tan to, a mo ra tó-
ria de cre ta da em Mi nas Ge ra is fez com que tais fi nan-
ci a men tos fos sem sus pen sos. Ago ra, o Go ver na dor
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Aé cio Ne ves re to ma-os para bus car a cre di bi li da de
que o Esta do pre ci sa com o apo io e o aval do Go ver-
no Fe de ral.

A con du ta exem plar do Go ver no no pro ces so de 
sa ne a men to das con tas pú bli cas de Mi nas Ge ra is,
aten den do até as me tas tra ça das pela pró pria equi pe
do Go ver no Fe de ral, do Mi nis tro Anto nio Pal lo ci, abriu 
es pa ço para o en ten di men to en tre o Go ver no de Mi -
nas e o Go ver no Lula e a nor ma ti za ção e hu ma ni za-
ção dos re pas ses fe de ra is de vi dos aos Esta dos.

A pro fun di da de e a am pli tu de das me di das ado -
ta das nos pri me i ros cin co me ses de Go ver no já de-
ram os pri me i ros fru tos. O dé fi cit do Esta do, da or dem
de R$2,4 bi lhões, será re du zi do em 39% no ano que
vem. Um ajus te, por tan to, da or dem de R$1 bi lhão.

O re gi me de ab so lu ta aus te ri da de con ti nua e
per du ra rá até o sa ne a men to com ple to das con tas do
Esta do.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Con ce do o apar te, com mu i to pra zer, ao Se na dor
Tião Vi a na.

O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor
Edu ar do Aze re do, cum pri men to V. Exª, que fala como
ex-Go ver na dor de Mi nas, co nhe ce dor pro fun do da
his tó ria ad mi nis tra ti va do seu Esta do e que, ao mes -
mo tem po, traz uma ob ser va ção po si ti va e afir ma ti va
so bre o de sem pe nho do seu co le ga de Par ti do e ami -
go, Go ver na dor Aé cio Ne ves, na con du ção dos des ti-
nos de Mi nas Ge ra is. É fun da men tal que se re gis tre
que o seu Esta do ocu pa um lu gar des ta ca do na his tó-
ria re pu bli ca na do País. É um Esta do que dá sua con -
tri bu i ção no cam po cul tu ral, si de rúr gi co e das re la-
ções hu ma nas à so ci e da de bra si le i ra, e à eco no mia
na ci o nal de ma ne i ra mu i to es pe ci al. Gos ta ria de des -
ta car, no en tan to, em uma mo des ta con tri bu i ção ao
pro nun ci a men to de V. Exª, o res pe i to com que te nho
acom pa nha do a ges tão do Go ver na dor Aé cio Ne ves,
o seu po si ci o na men to pú bli co em re la ção a um tema
que é fun da men tal para o Bra sil, a re for ma pre vi den-
ciá ria. Em to dos os mo men tos, S. Exª tem fe i to de cla-
ra ções pú bli cas dan do um di ag nós ti co sin ce ro da re a-
li da de pre vi den ciá ria no Bra sil; a gra ve ame a ça às fu -
tu ras ge ra ções se não fi zer mos que o cum pri men to
da res pon sa bi li da de con tri bu ti va seja efe ti vo no Bra -
sil, se não fi zer mos o equi lí brio fi nan ce i ro atu a ri al, e
se não re sol ver mos a gra ve si tu a ção pre vi den ciá ria
em que o Bra sil se en con tra hoje. Nes se sen ti do, é
fun da men tal uma ação con jun ta dos Go ver na do res e
do Pre si den te da Re pú bli ca na qui lo que é ne ces sá rio

para es ta be le cer um con ce i to ver da de i ro de se gu ri-
da de so ci al, de jus ti ça so ci al e de cons tru ção or ça-
men tá ria que nos per mi ta fa zer algo me lhor por este
País. Por tan to, faço ques tão de re gis trar o res pe i to
pela co e rên cia e pela trans pa rên cia com que o Go-
ver na dor Aé cio Ne ves tem as su mi do este mo men to
de de sa fio que se im põe a todo o povo bra si le i ro: a
cons tru ção de uma pro pos ta de Pre vi dên cia So ci al
que seja um elo en tre a pre sen te e as fu tu ras ge ra-
ções. Sem essa sin ce ri da de com a so ci e da de, sem
rom per mos com ati tu des de po pu lis mo, sem o con-
ven ci men to ime di a to de se to res da so ci e da de em tro -
ca de apo io po lí ti co, não che ga re mos a lu gar ne nhum.
O Pre si den te da Re pú bli ca, hoje, con sa gra a sua afir -
ma ção, a sua co e rên cia e a sua den si da de de com -
pro mis so, pois a re for ma pre vi den ciá ria foi cons tru í da
jun to com os 27 Go ver na do res. E o Go ver na dor Aé cio
Ne ves tem sido um exem plo cla ro de trans pa rên cia e
co e rên cia na de fe sa de um pro je to bom para o Bra sil
e do qual to dos par ti ci pem. Pa ra béns a V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to e o meu res pe i to ao Go ver na dor
Aé cio Ne ves.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Tião Vi a na, pe las suas pa la-
vras. Ain da on tem, o Go ver na dor Aé cio Ne ves, na co -
me mo ra ção do Dia de Mi nas Ge ra is, na ci da de de
Ma ri a na, com a pre sen ça do Se na dor Tas so Je re is sa-
ti, do Se na dor Sér gio Ca bral e tam bém do Mi nis tro
José Dir ceu e da Mi nis tra Be ne di ta da Sil va, dis se pu -
bli ca men te que ti nha o com pro mis so de apo i ar as re -
for mas, pois elas são ne ces sá ri as ao País. Inclu si ve,
S. Exª se ex pôs, vis to que so mos de um Par ti do de
Opo si ção. Mas o Go ver na dor Aé cio Ne ves tem mos -
tra do, com fir me za, que, lon ge do apla u so fá cil, está
pen san do no fu tu ro do Bra sil, em ga ran tir que o fun ci-
o ná rio pú bli co pos sa re ce ber o seu sa lá rio. E essa é a
po si ção que que re mos que avan ce. E eu, como res -
pon sá vel que fui pelo Go ver no de Mi nas Ge ra is du-
ran te qua tro anos, não po de ria pen sar di fe ren te.

É mu i to fá cil di zer mos para não cor tar ne nhum
be ne fí cio. Mas não se es tão cor tan do be ne fí ci os e,
sim, pre ser van do os be ne fí ci os fu tu ros. Por tan to, em -
bo ra em um Par ti do de Opo si ção, tam bém eu, como o 
Go ver na dor Aé cio Ne ves, que ro con tri bu ir para esse
de ba te im por tan te, que está pen san do no fu tu ro do
País. E o Go ver na dor Aé cio Ne ves teve a gran de vir -
tu de de não fi car bri gan do com o Go ver no Fe de ral.
Como res pon sá vel por um dos prin ci pa is Esta dos da
Na ção, a sua obri ga ção, mes mo sen do da Opo si ção,
é man ter um diá lo go per ma nen te e o res pe i to, fa zen-
do com que o nos so Esta do e o Go ver no Fe de ral pos -
sam ser be ne fi ci a dos por essa ar ti cu la ção.
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Vol tan do ao meu pro nun ci a men to, gos ta ria de
fa lar ain da da ques tão do re tor no da con fi an ça e os in -
ves ti men tos pri va dos. Mes mo tra ba lhan do com a re a-
li da de im pos ta pela per ma nên cia de R$1,4 bi lhão de
dé fi cit para 2004, já é pos sí vel iden ti fi car ni ti da men te
o re tor no da cre di bi li da de e da con fi an ça do in ves ti dor
no Esta do. Em ape nas seis me ses, o Go ver no de Mi -
nas Ge ra is já vem re gis tran do o pro gres si vo in gres so
de cer ca de R$10 bi lhões em no vos in ves ti men tos pri -
va dos, que ago ra che gam nas di ver sas áre as pro du ti-
vas e que se rão res pon sá ve is pela ge ra ção de mi lha-
res de em pre gos, in clu si ve no in te ri or do Esta do.

Srªs e Srs. Se na do res, em li nhas ge ra is e de for -
ma rá pi da, são es sas as pri me i ras me di das im plan ta-
das pelo Go ver no mi ne i ro, de ci sões que ago ra co me-
çam a ser sa u da das por al guns dos mais res pe i ta dos
ad mi nis tra do res bra si le i ros, as sim como pe las fi gu ras
pú bli cas sin ce ra men te com pro me ti das com o Esta do
efi ci en te e res pon si vo às ne ces si da des da so ci e da de.

É o Esta do que se re a bi li ta para as fun ções so ci-
a is que lhe são pró pri as.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Edu ar-
do Aze re do, gos ta ria de par ti ci par do seu pro nun ci a-
men to.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Se na dor Mão San ta, com mu i to pra zer ouço a sua pa -
la vra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Gos ta ria de de i-
xar aqui o meu tes te mu nho de que, em 1995, V. Exª,
como Go ver na dor de Mi nas Ge ra is, pro mo veu a pri -
me i ra re u nião en tre to dos os Go ver na do res da que la
épo ca. Foi lá, sob a sua li de ran ça, que nas ceu a idéia
de pen sar nas gran des re for mas: as re for mas ad mi-
nis tra ti vas, o en di vi da men to do Esta do. Então, para o
Go ver na dor Aé cio Ne ves é fá cil, por que ele não pre ci-
sa rá bus car exem plos dis tan tes em ou tros pa í ses. S.
Exª pode bus car ins pi ra ção na his tó ria dos gran des e
ex tra or di ná ri os go ver na do res de Mi nas Ge ra is, po-
den do-se sin te ti zar to dos eles na que le que foi o ma i or
ad mi nis tra dor des te País, Jus ce li no Ku bits chek. Mas
o exem plo de V. Exª, mais re cen te, tam bém deve ser
co pi a do. E Deus es cre ve cer to por li nhas tor tas: V. Exª 
não foi re e le i to, mas isso não o di mi nui em nada. Rui
Bar bo sa, que está bem ali, per deu ele i ções, mas deu
um gran de exem plo de como não per der a dig ni da de,
a ver go nha e a li de ran ça. V. Exª go ver nou tão bem o
seu Esta do que foi um exem plo para to dos nós. Qu e ro
ain da lhe di zer que, nos meus 60 anos, uma das fes -
tas mais bo ni tas a que as sis ti foi aque la que V. Exª
pre si diu, na ci da de onde nas ceu, Ti ra den tes, na qual
ho me na ge a va mu i tos bra si le i ros com a me da lha Li-

ber tas Quae Sera Ta men. E fui um dos bra si le i ros
agra ci a dos. O Go ver na dor Aé cio Ne ves, por tan to,
tem o exem plo de V. Exª, um go ver na dor ex tra or di ná-
rio. E da que les 27 com pa nhe i ros, ne nhum o ex ce deu
em com pe tên cia, es pí ri to pú bli co e se ri e da de. Ain da
que ro lhe di zer que Deus me pos si bi li tou gran des
bên çãos: ao ins tan te em que V. Exª era aben ço a do
pelo Papa, eu es ta va ao seu lado. Fui, por tan to, aben -
ço a do duas ve zes: uma pelo Papa, que trans mi tia a
for ça de Deus, e a ou tra pela sua com pa nhia, que é
re al men te um exem plo ex tra or di ná rio, que, sem dú vi-
da al gu ma, ser ve de ins pi ra ção para um go ver nan te
mo der no, como Aé cio Ne ves. E ele está cer to, Sr. Pre -
si den te Luiz Otá vio, do nos so PMDB. Hoje se es tu da
como go ver nar. Exis te um li vro cha ma do Re i ven tan do
o Go ver no. É nor te-ame ri ca no, mas é ace i to no mun -
do todo. Os au to res são os pro fes so res, ad mi nis tra do-
res que re ce be ram a in fluên cia do Pre si den te Bill
Clin ton: Ted Ga e bler e Da vid Osbor ne. Se gun do o li -
vro, go ver nar na de mo cra cia é com pli ca do. Está di fí-
cil. Esse Go ver no não deve ser mu i to gran de como
um tran sa tlân ti co – ele dá até esse exem plo –, por que
pode aca bar como o Ti ta nic, pode afun dar. O Go ver-
no deve ser me nor, mais ágil, como um lear jet. Essa
é jus ta men te a men ta li da de mo der na do Go ver na dor
de Mi nas Ge ra is. S. Exª está di mi nu in do as des pe sas,
para que, com mais ra pi dez, leve be ne fí ci os ao povo
de Mi nas, que os me re ce.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Se na dor Mão San ta, agra de ço-lhe mu i to o apar te. Le -
va rei a sua pa la vra ao Go ver na dor Aé cio Ne ves.

Qu e ro re al men te lhe di zer que foi para mim mu i-
to bom po der com par ti lhar da sua com pa nhia no pe -
río do de 1995 a 1998. Gu ar do, com mu i ta sa tis fa ção,
a fo to gra fia da que le pri me i ro en con tro dos Go ver na-
do res com o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, na épo -
ca, no meu ga bi ne te, ain da aqui, em Bra sí lia.

V. Exª sabe bem como foi di fí cil aque le pe río do,
o pe río do pós-Real. Fo ram Go ver na do res que en fren-
ta ram a adap ta ção dos Go ver nos da ges tão pú bli ca
ao fim da in fla ção.

Como se sabe, a in fla ção era boa para os Go -
ver nos, pois tra zia um ga nho fi nan ce i ro na me di da em 
que os Go ver nos ti nham suas re ce i tas in de xa das.
Suas des pe sas eram mais con tro la das. Os Go ver nos,
como um todo, ti nham uma gran de re ce i ta com as
apli ca ções fi nan ce i ras. A in fla ção, fe liz men te, foi-se
em bo ra – es pe ra mos que de fi ni ti va men te. Ain da hoje, 
há al guns lam pe jos de vol ta da in fla ção. Mas V. Exª
sabe bem que en fren ta mos, por tan to, a hora da ver -
da de, aque le mo men to em que o Go ver no ti nha que
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gas tar exa ta men te o que ar re ca das se, o que era mas -
ca ra do no pe río do de in fla ção alta.

Ago ra, po de mos ter um or ça men to real. Tudo
isso é fru to da adap ta ção do Bra sil à nova re a li da de, o 
que é mu i to me lhor. Sa be mos bem que, se a in fla ção
era boa para os Go ver nos, ela era pés si ma para a po -
pu la ção mais po bre, que não ti nha como se de fen der
por meio de apli ca ções, como po di am fa zer os ór gãos
pú bli cos.

V. Exª pode, por tan to, fi car mu i to or gu lho so de
es tar aqui, hoje, re pre sen tan do o seu Esta do do Pi a uí,
as sim como es tou aqui re pre sen tan do o meu Esta do,
em ra zão da vo ta ção ma jo ri tá ria que re ce bi dos meus
con ter râ ne os, nas úl ti mas ele i ções para Se na dor.

Aqui es tou tam bém para apo i ar o Go ver na dor
do meu Esta do, Aé cio Ne ves, ele i to em pri me i ro tur no.
Como eu dis se, S. Exª tem de mons tra do uma co ra-
gem cí vi ca para en fren tar as di fi cul da des.

Qu e ro ci tar ou tras me di das que es tão sen do to -
ma das, como a re for ma pre vi den ciá ria es ta du al, com
base na pro pos ta fe de ral; a uni fi ca ção das Pro cu ra do-
ri as do Esta do e da Fa zen da Esta du al e a cri a ção da
Advo ca cia-Ge ral do Esta do; a re vi são de di re i tos e
van ta gens pe cu niá ri as dos ser vi do res – al gu mas de-
las já não exis tem, há mu i to tem po, em ní vel fe de ral e
não fo ram im plan ta das em Mi nas Ge ra is, e o Go ver na-
dor Aé cio Ne ves tem tido a co ra gem de en fren tar esse
de sa fio; a ex tin ção do qüin qüê nio e do trin te ná rio para
os no vos ser vi do res, pre ser van do-se, por tan to, o di re i-
to ad qui ri do da que les que já os ti nham in cor po ra do ao
sa lá rio; a subs ti tu i ção dos be ne fí ci os por tem po de ser-
vi ço por adi ci o na is de de sem pe nho, a se rem re gu la-
men ta dos em lei para os no vos ser vi do res; a im ple-
men ta ção de re gra de tran si ção para os ser vi do res em
exer cí cio; a cri a ção do Afas ta men to Vo lun tá rio Incen ti-
va do (AVI), com o qual os fun ci o ná ri os po dem ti rar
uma li cen ça sem per der o seu vín cu lo du ran te al gum
tem po; a re for ma do Ipsemg, Insti tu to de Pre vi dên cia
dos Ser vi do res de Mi nas Ge ra is, para que este pos sa
re al men te ter con di ções de cum prir suas fun ções prin -
ci pa is; a ex tin ção do apos ti la men to, que é um ins ti tu to
já ex tin to, em ní vel fe de ral, há mais tem po e em vá ri os
ou tros Esta dos; a cri a ção do Ban co de Ho ras, que per-
mi te a com pen sa ção de ho ras ex tras tra ba lha das; a
ins ti tu i ção da ava li a ção de de sem pe nho dos ór gãos
pú bli cos, em que cada ór gão pas sa rá a ter uma ava li a-
ção do seu de sem pe nho, to man do como re fe rên cia
um Acor do de Re sul ta dos; a re ne go ci a ção das dí vi das
in ter nas do Esta do, pois os cre do res se rão cha ma dos
a par ti ci par de um le i lão – os que ba i xa rem mais o va -
lor dos seus cré di tos re ce be rão pri me i ro; e me di das tri -

bu tá ri as, com al te ra ções nas for mas de ex tin ção e ga -
ran ti as do cré di to tri bu tá rio.

São me di das que exi gi ram co ra gem cí vi ca,
como já dis se, do Go ver na dor Aé cio Ne ves, al gu mas
im po pu la res que são, que fo ram apro va das pela
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do, di ri gi da pelo Pre si-
den te e De pu ta do Esta du al Ama u ri Tor res, do meu
Par ti do, o PSDB.

Qu e ro re gis trar tam bém, Sr. Pre si den te, que os
mem bros do PT, em Mi nas, sou be ram en ten der a im -
por tân cia da hora e co la bo ra ram para que tudo cor -
res se con for me os in te res ses de Mi nas Ge ra is de
uma ma ne i ra res pon sá vel.

Re gis tro aqui tam bém a im por tan te co la bo ra ção
do Prof. Dr. Antô nio Au gus to Anas ta sia, Se cre tá rio de
Pla ne ja men to e Ges tão, e da Se cre tá ria Adjun ta, Drª
Re na ta Vi lhe na, na ela bo ra ção e im ple men ta ção das
me di das.

Não ti tu be io, Sr. Pre si den te, em afir mar ca te go-
ri ca men te que a re for ma ad mi nis tra ti va por que pas sa
o Esta do de Mi nas Ge ra is, sob a li de ran ça de Aé cio
Ne ves, ser vi rá de ver da de i ro pa ra dig ma para as de -
ma is uni da des que ain da não en fren ta ram essa gra ve
e ina diá vel ques tão. Mais do que isso, ouso di zer que
o tra ba lho que Aé cio está re a li zan do em Mi nas ser vi-
rá de mo de lo para a im pres cin dí vel re for ma tam bém
re cla ma da pela Admi nis tra ção Fe de ral. E te nho cer te-
za de que po de re mos ofe re cer, a quem de man dar
todo o apo io, a ex pe riên cia que acu mu la mos no per -
cur so que nos traz a este mo men to sin gu lar da nos sa
his tó ria ad mi nis tra ti va.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, per mi ta-me res sal-
tar que Aé cio Ne ves tem sa bi do hon rar uma tra di ção
fa mi li ar – tão ad mi ra da pe los mi ne i ros, como de res to
por to dos os bra si le i ros –, que se ina u gu ra no se gun-
do quar tel do sé cu lo pas sa do, com o co me ço da
exem plar tra je tó ria do nos so sa u do so Pre si den te Tan -
cre do de Alme i da Ne ves, en con tran do ain da re fe rên-
ci as in dis pen sá ve is nos De pu ta dos Tris tão da Cu nha
e Aé cio Cu nha. Essa con ti nu i da de, essa tra di ção que
se des do bra em ge ra ções, é mo ti vo de inex ce dí vel or -
gu lho para toda a gen te de Mi nas Ge ra is.

Sr. Pre si den te, an tes de ter mi nar as mi nhas pa -
la vras, eu gos ta ria ain da de con tar com sua to le rân cia
ape nas para re gis trar que es tou hoje tam bém apre-
sen tan do a esta Casa um pro je to de lei que per mi te a
uti li za ção dos re cur sos do Fun do de Ga ran tia do Tem-
po de Ser vi ço – FGTS – para pa ga men to de par ce las
de anu i da de es co lar do tra ba lha dor ou de seus fi lhos
de pen den tes de até 24 anos de ida de. Faço, en tre tan-
to, al gu mas res tri ções, en tre as qua is a de que es ses
re cur sos po de rão ser uti li za dos até o mon tan te de
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30% do sal do que o tra ba lha dor dis pu ser na sua con -
ta, para pa gar até, no má xi mo, 70% do va lor da anu i-
da de.

Sa be mos mu i to bem que as al tas men sa li da des
das fa cul da des par ti cu la res di fi cul tam a per ma nên cia
do alu no nes sas ins ti tu i ções de en si no. O Esta do
man tém uni ver si da des pú bli cas. No en tan to, o aces so
a elas fica res tri to, na ma i o ria dos ca sos, aos jo vens
pro ve ni en tes de es co las par ti cu la res.

O pro je to foi ela bo ra do de ma ne i ra a não sa cri fi-
car a ca pi ta li za ção do FGTS, per mi tin do, as sim, que
con ti nue a fi nan ci ar pro je tos de ha bi ta ção po pu lar e
in fra-es tru tu ra para as ca ma das mais po bres da po-
pu la ção.

Des sa ma ne i ra, pre ten do que avan ce mos no
sen ti do de fa ci li tar um pou co mais ao tra ba lha dor ou a 
seus de pen den tes de até vin te e qua tro anos de ida de
a ob ten ção de um tí tu lo es co lar de ní vel su pe ri or, so -
man do-se às de ma is hi pó te ses exis ten tes hoje para a 
mo vi men ta ção da con ta do Fun do de Ga ran tia.

Por tan to, des de já, peço o apo io das Srªs Se na-
do ras e dos Srs. Se na do res, por con si de rar que esse
pro je to vem ao en con tro de uma ne ces si da de que es -
ta mos ve ri fi can do e pre ser va a ne ces sá ria vi a bi li da de
fi nan ce i ra do Fun do de Ga ran tia. Se o Fun do de Ga -
ran tia por Tem po de Ser vi ço tem como ob je ti vo pro te-
ger o tra ba lha dor, é jus to que se dêem con di ções ao
tra ba lha dor e aos seus de pen den tes de es tu dar de
for ma mais ade qua da.

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

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do
Aze re do, 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. Mão
San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio, do PMDB do Esta do
do Pará, por ces são do Se na dor Ro meu Tuma.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – 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, ve nho à tri bu na, nes ta
tar de, para fa zer um ape lo e, prin ci pal men te, para de -
fen der a ca u sa mu ni ci pa lis ta. Pre fe i tos do Bra sil in te i-
ro, de mais de cin co mil e qui nhen tos Mu ni cí pi os, for -
ma ram a Fren te Par la men tar Mu ni ci pa lis ta e já têm
uma pri me i ra e gran de ma té ria a ser dis cu ti da com o
Go ver no Fe de ral e com o Le gis la ti vo, que é a ques tão
do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, hou ve uma re du ção
drás ti ca, mu i to gran de re al men te, no Fun do de Par ti-
ci pa ção dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, em es pe ci al para
os Mu ni cí pi os me no res, que têm ma i or di fi cul da de em 

man ter as suas con tas em dia, pa gar os seus fun ci o-
ná ri os e in ves tir no que pre ci sa de ur gên cia nas áre as
de sa ú de e in fra-es tru tu ra. Isso de i xa os Pre fe i tos de
todo o Bra sil em uma si tu a ção bas tan te di fí cil, e nós,
como Par la men ta res e re pre sen tan tes da Fe de ra ção,
de ve mos apo iá-los.

Fui pro cu ra do pe los Pre fe i tos do Esta do do Pará 
e da Re gião Ama zô ni ca, que ti ve ram, de ime di a to,
uma re du ção de 30 a 50% no Fun do de Par ti ci pa ção
dos Mu ni cí pi os. Essa, com cer te za, é uma fór mu la
en con tra da para de i xar os Mu ni cí pi os com o “pi res na
mão”, para fa ze rem ma i or pres são no Con gres so. O
Mi nis tro da Fa zen da, Antô nio Pa loc ci, e, prin ci pal-
men te, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va de vem
to mar co nhe ci men to des sa si tu a ção e en ten der a ne -
ces si da de im pe ri o sa de apo i a rem a Fren te Par la men-
tar Mu ni ci pa lis ta, ten do em vis ta essa gran de e gra ve
di fi cul da de que os Mu ni cí pi os atra ves sam.

Da mes ma for ma, o Fun do de De sen vol vi men to
do Ensi no Fun da men tal (Fun def) teve tam bém uma
re du ção bas tan te acen tu a da. O Mi nis tro da Edu ca-
ção, Cris to vam Bu ar que, deu al gu mas de cla ra ções,
di zen do que está sen do re pen sa do um novo va lor por
alu no/ano nas es co las de en si no fun da men tal. Esses
re cur sos fo ram de ter mi na dos pela Cons ti tu i ção, es-
tão pre vis tos no Orça men to da União e fo ram, com
cer te za, con tin gen ci a dos por uma de ci são uni la te ral
do Mi nis té rio da Fa zen da, a fim de que pos sa, re al-
men te, vi a bi li zar o su pe rá vit co mer ci al e, prin ci pal-
men te, aten der às re i vin di ca ções, ou, di ria me lhor, às
im po si ções do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.

Portan to, Sr. Pre si den te, pre ci sa mos to mar uma 
ini ci a ti va de apo i ar o mo vi men to mu ni ci pa lis ta.

Esti ve, re cen te men te, em Ma ra bá, no sul do
Pará, onde tive opor tu ni da de de par ti ci par de sua 17ª
Expo si ção Agro pe cuá ria. Obser vei a qua li da de do
gado e o re sul ta do dos in ves ti men tos que fo ram fe i tos
na que la re gião.

Hoje, o Pará é o quin to Esta do pro du tor de bo vi-
nos, com uma alta tec no lo gia ge né ti ca. Tam bém há
con di ções de se rem ins ta la dos, ao lon go do sul do
Pará, quin ze fri go rí fi cos de úl ti ma ge ra ção, já com
opor tu ni da de de ex por ta ção para os pa í ses do Pri me-
i ro Mun do, prin ci pal men te aque les que não ti nham
opor tu ni da de de uti li zar o boi ver de. O pas to uti li za do
pelo boi ver de não re ce be fer ti li zan tes e ou tros ti pos
de pro du tos, por isso a sua car ne cons ti tui-se na
gran de opor tu ni da de que tem o Bra sil de ex por tar
para os Esta dos Uni dos e os pa í ses da Eu ro pa.

O Esta do do Pará pode de mons trar a sua ca pa-
ci da de não so men te quan to à quan ti da de do plan tel,
mas, prin ci pal men te, no que diz res pe i to à qua li da de
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do seu gado, que, hoje, é gran de men te re co nhe ci da
pelo País e pelo mer ca do in ter na ci o nal.

O mes mo ocor re com a soja, Sr. Pre si den te.
Hoje, o Pará tem uma nova fron te i ra agrí co la, e a soja,
com cer te za, dará opor tu ni da de ao Bra sil de bus car
seu su pe rá vit co mer ci al, o que é mu i to im por tan te.

Há mais de onze anos, o Pará par ti ci pa, anu al-
men te, com mais de US$2 bi lhões para a ba lan ça co -
mer ci al, pois ex por ta US$2,4 bi lhões e im por ta ape -
nas cer ca de US$300 mi lhões por ano. Assim, é o se -
gun do Esta do da Fe de ra ção com su pe rá vit na ba lan-
ça co mer ci al e, com cer te za, esse re sul ta do se deve
mu i to à sua ca pa ci da de de pro du ção mi ne ral, prin ci-
pal men te da Ser ra de Ca ra jás e do com ple xo da
Com pa nhia Vale do Rio Doce. Há pro du ção não so -
men te de fer ro, mas tam bém de alu mí nio e de ba u xi-
ta, ex plo ra dos pela Mi ne ra ção Rio do Nor te, em Bar -
ca re na e em ou tros pó los de de sen vol vi men to do
Esta do.

Tam bém de ve mos ana li sar o que será fe i to, em
con tra par ti da, para o re sul ta do des sa ba lan ça co mer-
ci al. Foi im por tan te a par ti ci pa ção do Pará, por in ter-
mé dio do Go ver na dor Si mão Ja te ne, que con se guiu,
jun ta men te com os ou tros vin te e seis Go ver na do res,
in se rir na re for ma tri bu tá ria um fun do de com pen sa-
ção para os Esta dos ex por ta do res, o qual, com cer te-
za, dar-lhes-á con di ção de in ves ti men to em in fra-es-
tru tu ra e ge ra ção de em pre go e ren da.

Esti ve em San ta Ma ria das Bar re i ras para a ina -
u gu ra ção do for ne ci men to de ener gia elé tri ca, o que
ocor re pela pri me i ra vez na re gião, pro ve ni en te da hi -
dre lé tri ca de Tu cu ruí. Isso tam bém le va rá de sen vol vi-
men to à re gião.

É im por tan te lem brar que, ape sar de ser ex por-
ta dor e viá vel eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te, o Esta do
pre ci sa tam bém de in ves ti men tos na área so ci al, ten -
do em vis ta a ne ces si da de dos Mu ni cí pi os. Assim,
ape lo ao Mi nis tro Pa loc ci e ao Pre si den te Luiz Iná cio
Lula da Sil va para que aten dam a essa ne ces si da de
dos Esta dos pro du to res, como o Pará.

Tive opor tu ni da de de ir a San ta rém, onde há um
por to que será, com cer te za, o ma i or ex por ta dor do
Bra sil. Isso não é mais so nho, é re a li da de. O por to está
pron to e nele fo ram in ves ti dos R$60 mi lhões pelo Gru -
po Car gill. Por seu in ter mé dio, se rão ex por ta dos os
grãos de soja pro du zi dos no Cen tro-Oes te e no Su-
des te do País, ten do em vis ta o gran de en gar ra fa men-
to en con tra do nos por tos de Pa ra na guá e San tos.

O Pre si den te Lula de ci diu as fal tar o tre cho San -
ta rém/Cu i a bá, com o apo io do Go ver na dor do Pará,
Si mão Ja te ne. Para o tre cho de San ta rém a Ita i tu ba,

será re a li za da uma par ce ria en tre o Go ver no do Esta -
do e o Go ver no Fe de ral, e o pro je to con ta rá com um
PPP, Pro je to de Par ce ria Pri va da. Será lan ça do um
edi tal na ci o nal de li ci ta ção para a for ma ção de um
con sór cio en tre os ex por ta do res, os pro du to res de
soja e até mes mo o Go ver no de Mato Gros so, do Go -
ver na dor Bla i ro Mag gi, e, prin ci pal men te, dos Go ver-
nos Fe de ral e do Esta do do Pará.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar tam bém, já
que ain da te nho tem po, a pre sen ça, no Esta do do
Pará, no dia de hoje, do Pre si den te da Ele tro nor te, Dr. 
Si las, que irá se re u nir com o Go ver na dor do Esta do
para tra tar, ini ci al men te, das eclu sas de Tu cu ruí.

Sr. Pre si den te, as eclu sas de Tu cu ruí re pre sen-
tam o iní cio da fa mo sa hi dro via Ara gua ia/To can tins
que dará con di ções para que os rios Ara gua ia e To-
can tins in te grem o cen tro-oes te ao nor te do Bra sil,
me di an te com bo i os e bar ca ças que trans por ta rão
prin ci pal men te a soja a que me re fe ri an te ri or men te.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, nós do PMDB, que
apo i a mos o Go ver no do Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va e que por tan to fa ze mos par te da base do Go -
ver no, sa be mos da im por tân cia e da ne ces si da de do
Pro je to Fome Zero. Con se gui re mos com ba ter a po-
bre za e er ra di car a fome quan do ti ver mos um sis te ma
in te gra do de trans por te que faça com que a nos sa
pro du ção au men te, as sim como a nos sa pro du ti vi da-
de. Assim, po de re mos ex por tar a nos sa soja para os
Esta dos Uni dos e para os pa í ses eu ro pe us, ofe re cen-
do-a mais ba ra ta do que a pro du zi da nos Esta dos
Uni dos. Será mais caro pro du zir soja nos Esta dos
Uni dos do que com prar a que ex por tar mos para lá –
sa i rá por cer ca de US$30 a US$50. 

Portan to, Sr. Pre si den te, quan to mais aper fe i ço-
ar mos o sis te ma lo gís ti co, quan to mais fi zer mos o
trans por te in te gra do, unin do hi dro via e ro do via, jun-
tan do-as ao trans por te ma rí ti mo – o na vio que che ga
ao nor te não pre ci sa ria vir ao su des te para fa zer o
car re ga men to de soja – mais es ta re mos com pe ti ti vos
nes sa pro du ção. Se evi tar mos que o na vio que che ga
no nor te ve nha ao su des te para ser car re ga do de
soja, es ta re mos fa zen do uma eco no mia de três mil
mi lhas na ve gá ve is, o que sig ni fi ca, Sr. Pre si den te,
uma per na da, qua se uma vi a gem in te i ra. Por tan to,
va mos eco no mi zar uma vi a gem de na vio se fi zer mos
o es co a men to des sa pro du ção via Re gião Nor te.

Hoje te mos, em San ta rém, ener gia fir me 24 ho -
ras, tra zi da tam bém de Tu cu ruí, e te mos o por to. Pre -
ci sa mos so men te fa zer a pa vi men ta ção, o as fal ta-
men to de cer ca de mil qui lô me tros para vi a bi li zar mos
esse es co a men to, e o cus to dis so é apro xi ma da men-
te de R$300 mi lhões. Com isso, te re mos re sul ta dos
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ime di a tos. Cer ta men te pa ga re mos esse in ves ti men to
já na pri me i ra sa fra. Com cer te za, é um fa tor im por-
tan te para nós.

Ain da com re la ção à Re gião Nor te, em es pe ci al
o meu Esta do, o Pará, a vi si ta do Pre si den te da Ele -
tro nor te é im por tan tís si ma para que pos sa mos de fi nir
a pro pos ta fe i ta pelo Go ver no do Esta do com re la ção
às eclu sas. As eclu sas de Tu cu ruí es tão or ça das em
R$360 mi lhões. O Go ver no do Esta do pro põe en trar
com 50%, ou seja, R$180 mi lhões, re cur sos ori un dos
dos co fres do Esta do, e o Go ver no Fe de ral com os
R$180 mi lhões res tan tes. Assim, con clu i re mos a
cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí.

O que hou ve, afi nal? Para quem não co nhe ce a
hi dre lé tri ca de Tucu ruí, es cla re ço que, quan do da
cons tru ção da bar ra gem, fe chou-se o rio. Por isso, te -
mos oito mil me ga watts de ca pa ci da de de ge ra ção de
ener gia em Tu cu ruí. Aten de mos à Re gião Nor te, par -
te da Re gião Nor des te e par te da Re gião Cen tro-Oes-
te com ener gia ge ra da em Tu cu ruí, toda ela ge ra da
pelo fe cha men to do rio To can tins. Então, com a cons -
tru ção das eclu sas, da re mos opor tu ni da de e con di-
ção de o rio ser trans pos to ao in vés de ser fe cha do.
Assim, as em bar ca ções po de rão pas sar mes mo com
a bar ra gem fun ci o nan do, como é o caso hoje.

A cons tru ção de eclu sas na bar ra gem de Tu cu-
ruí per mi ti rá a con ti nu i da de da na ve ga bi li da de, como
por exem plo, des cer de Tu cu ruí a Ma ra bá, fa zen do a
li ga ção, num fu tu ro pró xi mo, com o Ara gua ia.

Sr. Pre si den te, só para que V. Exª te nha uma
idéia, che ga re mos bem pró xi mo a Bra sí lia quan do
con clu ir mos a cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí,
bem como a das duas bar ra gens que tam bém pre ci-
sam ser trans pos tas:. San ta Isa bel e a do rio das Mor-
tes, já no rio Ara gua ia. Va mos fa zer com que a pro du-
ção agrí co la bra si le i ra pos sa ser trans por ta da por um
meio mais ba ra to, mais se gu ro e em quan ti da des
bem ma i o res.

Com cer te za, Sr. Pre si den te, essa re u nião de
hoje é da ma i or im por tân cia. O Pará re ce be cer ca de
trin ta mi lhões em ro yal ti es por ano, da ge ra do ra de
Tu cu ruí, di nhe i ro com o qual po de re mos fi nan ci ar a
cons tru ção das eclu sas de Tu cu ruí, dan do na ve ga bi li-
da de ao rio To can tins, que, fu tu ra men te, será in te gra-
do ao rio Ara gua ia, cri an do a hi dro via que se cha ma
Ara gua ia/To can tins, gran de re den ção e a so lu ção lo -
gís ti ca para os trans por tes. Esta re mos des sa for ma,
re pi to, fa vo re cen do so bre ma ne i ra as ex por ta ções da
pro du ção agrí co la do Cen tro-Oes te e do Su des te por
in ter mé dio do Nor te do Bra sil.

Sr. Pre si den te, de i xo aqui tam bém o meu apo io
à fren te par la men tar mu ni ci pa lis ta em re la ção ao ape -

lo fe i to pe los Pre fe i tos, que aqui es ti ve ram na se ma na
pas sa da. Pre ci sa mos re al men te, além de dar essa
sus ten ta ção, dar mos apo io, dar mos con di ção para
que S. Exªs pos sam tra ba lhar.

Para en cer rar, Sr. Pre si den te, re gis tro a mi nha
sa tis fa ção para com o Mi nis tro Ander son Ada u to, dos
Trans por tes – in clu si ve S. Exª é de Mi nas Ge ra is, ami -
go dos Se na do res Edu ar do Aze re do e Hé lio Cos ta –,
que, pela pri me i ra vez, teve um ges to po si ti vo com re -
la ção ao nor te do Bra sil, à re gião Ama zô ni ca e, em
es pe ci al, ao meu Esta do, o Pará. 

Sr. Pre si den te, por pou co não es tá va mos em es-
ta do de ca la mi da de, ten do em vis ta o fato de que o
nos so eixo prin ci pal, a fa mo sa Be lém/Bra sí lia, es ta va
pra ti ca men te in ter di ta do, uma vez que o tre cho com -
pre en di do en tre Be lém e Cas ta nhal es ta va sem con -
di ções de tra fe ga bi li da de. Fiz um ape lo ao Mi nis tro
Ander son Ada u to, e S. Exª me con fir mou que to mou
as pro vi dên ci as ca bí ve is ao de cre tar es ta do de emer -
gên cia nes se tre cho, opor tu ni da de em que con tra tou
em pre sas, e elas já es tão lá, a fim de res ta be le ce rem
a nor ma li da de do trá fe go. O di re tor da DNIT lo cal, Sr.
Evan dil son Andra de – pri mo ou ir mão do ex-Se na dor
Ade mir Andra de, que hoje está à fren te do DNIT no
Pará –, tam bém me fa lou da ini ci a ti va do Mi nis té rio
dos Trans por tes. Está va mos re al men te che gan do a
uma si tu a ção de to tal aban do no e ca la mi da de sem
ne nhu ma ne ces si da de.

Sr. Pre si den te, não po de mos cer ce ar o di re i to
de ir e vir, prin ci pal men te in ter rom pen do, de vi do ao
con tin gen ci a men to de ver bas, um cor re dor de ex por-
ta ção, como o é o que liga Be lém a Bra sí lia, uma ro -
do via com gran de flu xo. Não es ta mos fa lan do da
Tran sa ma zô ni ca, que é um caso mu i to sé rio e gra ve,
para o qual pre ci sa ha ver li be ra ção de re cur sos or ça-
men tá ri os, que já fo ram co lo ca dos no Orça men to da
União pela Ban ca da Fe de ral do Esta do do Pará; não
es ta mos fa lan do da Cu i a bá-San ta rém, uma obra de
vul to, que ne ces si ta ter uma en ge nha ria fi nan ce i ra.
Pre ci sa mos es ta be le cer como ini ci ar e con clu ir tal
obra. Esta mos fa lan do da con ser va ção da ma lha viá -
ria, do fe i jão com ar roz, do dia-a-dia. Não é pos sí vel,
de modo al gum, que um Go ver no como o nos so de i xe
de lado uma ro do via tão im por tan te e que gera tan tos
em pre gos e ren da.

Sin ce ra men te, se não hou ves se essa ma ni fes-
ta ção, se não hou ves se essa ini ci a ti va eu po de ria di -
zer que ha via in com pe tên cia do Mi nis té rio, da di re ção
re gi o nal, de quem quer que fos se, por que re al men te
não po de mos mais co mun gar com tal si tu a ção. Não
po de mos fi car si len ci o sos com uma si tu a ção tão gra -
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ve, tão sé ria, com mor tes in clu si ve, na ro do via, e que
re al men te...

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Se na dor
Luiz Otá vio, la men to ter que in ter rom per V. Exª. O
tem po de V. Exª es go tou-se. Mas V.Exª fez o País re vi-
ver a fi gu ra de seu tio, Se na dor Jar bas Pas sa ri nho,
com um pro nun ci a men to tão im por tan te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Obri ga do,
Sr. Pre si den te, pela aten ção, pela opor tu ni da de e,
prin ci pal men te, pela re fe rên cia ao Se na dor Jar bas
Pas sa ri nho. Além de ser uma fi gu ra re le van te na po lí-
ti ca na ci o nal, é uma pes soa mu i to im por tan te, mu i to
re pre sen ta ti va para o Esta do do Pará. Todo pa ra en se
se or gu lha mu i to pelo fato de Jar bas Pas sa ri nho ter
sido Go ver na dor do Esta do, Mi nis tro de Esta do e Se -
na dor da Re pú bli ca por qua tro man da tos. Com cer te-
za, o Se na dor Jar bas Pas sa ri nho é uma re fe rên cia
na ci o nal e mu i to me or gu lha po der mos fa zer o re gis-
tro, nes ta tar de, de seu nome. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Lem bro ao

Se na dor Luiz Otá vio que Le o nar do da Vin ci di zia:
“Mau dis cí pu lo é o que não su plan ta o mes tre” V. Exª
está su plan tan do o tio.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Ide li Sal -
vat ti, do PT de San ta Ca ta ri na.

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, que ro re per-
cu tir aqui, da tri bu na, duas no tí ci as que con si de ro mu -
i to im por tan tes, que fo ram pu bli ca das esta se ma na.

A pri me i ra de las in for ma que o Mi nis té rio do Tra-
ba lho re vo gou a Por ta ria nº 865 e bus ca, com isso,
fre ar a fle xi bi li za ção tra ba lhis ta. No ano pas sa do, tra -
vou-se um pro fun do de ba te no Bra sil, quan do hou ve a
ten ta ti va, por meio de pro je to de lei, de co lo car a ne -
go ci a ção tra ba lhis ta aci ma de toda a le gis la ção exis -
ten te. Re fi ro-me ao pro je to que, na re a li da de, re vo ga-
va a CLT. Ou seja, o que se ne go ci a va, es ta va aci ma
do que es ti ves se es ta be le ci do em lei. Hou ve uma
gran de re a ção, ca pi ta ne a da prin ci pal men te pela Cen -
tral Úni ca dos Tra ba lha do res, e, tão logo o Go ver no
Lula as su miu, uma das pri me i ras pro vi dên ci as foi,
exa ta men te, re ti rar esse pro je to de fle xi bi li za ção da
CLT da pa u ta do Con gres so Na ci o nal.

Ago ra, o Mi nis té rio do Tra ba lho está re vo gan do
a Por ta ria nº 865, por que tem cons ta ta do que as ne -
go ci a ções têm sido pre ju di ci a is aos tra ba lha do res. Os
acor dos têm re vo ga do di re i tos, ou seja, aqui lo que o
pro je to de lei pre ten dia fa zer, na prá ti ca, vi nha acon -
te cen do. Essa Por ta ria nº 865, de 1995, ini bia a ação

de fis ca is, im pe din do-os de re a li zar, efe ti va men te, a
fis ca li za ção, para que, nas ne go ci a ções, os di re i tos,
con sa gra dos em lei, na CLT, aca bas sem sen do re vo-
ga dos por acor dos.

A nova por ta ria que vai subs ti tu ir a 865 dará
mais po der aos fis ca is, que se rão ori en ta dos a mul tar
as em pre sas que ce le bra rem acor dos, con tra ri an do
as re gras da Cons ti tu i ção e da CLT.

Então, tra ta-se de uma me di da mu i to per ti nen te
e que tem como ob je ti vo com ple tar já a ação do Go -
ver no Lula, no sen ti do de não per mi tir que a CLT seja
fle xi bi li za da, seja re vo ga da por acor dos ou por
não-cum pri men to da le gis la ção. Como to dos sa be-
mos, há um com pro mis so do Go ver no Lula de fa zer a
re for ma tra ba lhis ta, sim, mas de for ma de ba ti da, con -
sen su al, den tro de um acor do en tre to dos aque les
que tra ba lham e pro du zem a ri que za em nos so País,
e os de ten to res do ca pi tal e de to dos os me i os de pro -
du ção.

A ou tra ques tão que tra go é que está em an da-
men to a bus ca de um acor do que con si de ro re la ti va-
men te inu si ta do, por que não te nho co nhe ci men to,
ape sar de já ter ha vi do ne go ci a ções en tre Go ver no,
tra ba lha do res e em pre sá ri os, in clu si ve para so lu ci o-
nar inú me ras cri ses eco nô mi cas de di ver sos se to res,
de algo que te nha a com ple xi da de e a im por tân cia do
que está acon te cen do en tre os sin di ca tos dos tra ba-
lha do res em em pre sas au to mo bi lís ti cas.

Tra ta-se de um acor do em que se está bus can-
do cons tru ir o pro gra ma de mo der ni za ção de car gas,
que vai re no var a fro ta de ca mi nhões, e é prin ci pal-
men te vol ta do para os au tô no mos e pe que nos fro tis-
tas. Espe ra mos que esse pro gra ma, que re ce be rá fi -
nan ci a men to com re cur sos do FAT, por meio do
BNDES, na or dem, já no pri me i ro ano, de R$2,5 bi -
lhões, ve nha acom pa nha do de con di ções mais fa vo-
rá ve is para os tra ba lha do res do se tor. Então, os em -
pre sá ri os aca ba rão ten do be ne fí ci os por con ta dos
re cur sos que se rão in je ta dos nas in dús tri as mon ta do-
ras, nas em pre sas au to mo bi lís ti cas, com o fi nan ci a-
men to do BNDES para esse pro gra ma de mo der ni za-
ção da fro ta de ca mi nhões. Que es ses re cur sos que
vêm dos tra ba lha do res pos sam tam bém re sul tar em
be ne fí cio para os pró pri os tra ba lha do res. Então, o
que se está bus can do ne go ci ar é que to das as em-
pre sas que fo rem re ce ber esse tipo de fi nan ci a men to
te nham que, em con tra par ti da, le ga li zar, re gu la ri zar a 
jor na da de tra ba lho em qua ren ta ho ras. Essas em pre-
sas têm di fe ren ça de jor na das de tra ba lho. Algu mas já
pra ti cam as qua ren ta ho ras; ou tras, qua ren ta e qua tro
ho ras. Ou seja, o ob je ti vo do acor do é fa zer com que
toda a in dús tria au to mo bi lís ti ca que será be ne fi ci a da
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pelo Pro gra ma Mo der car ga te nha uma úni ca re gra de 
jor na da de tra ba lho. E tam bém que os sa lá ri os, que
têm di fe ren ças de uma fá bri ca para ou tra, de uma em -
pre sa para ou tra, que che ga a 40% para a mes ma
fun ção, para o mes mo tipo de tra ba lho, tam bém pos -
sam ter uma ni ve la ção, ob vi a men te, pelo sa lá rio su -
pe ri or.

Con si de ro essa ne go ci a ção que está em an da-
men to mu i to im por tan te, ten do em vis ta que se ria a
pri me i ra vez em que um re cur so pú bli co que vem do
tra ba lha dor, do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor, é
uti li za do como in ves ti men to para um se tor im por tan-
te, que é o se tor de car ga, que to dos sa be mos tem im -
por tân cia es tra té gi ca. Esta mos ago ra acom pa nhan do
toda a ex plo são da sa fra agrí co la bra si le i ra, da ex por-
ta ção, in clu si ve com aque las ques tões to das de es-
tran gu la men tos das es tra das, do trans por te, dos por-
tos. É mu i to im por tan te que um pro gra ma como esse
des ti ne di nhe i ro, des ti ne re cur sos para que o se tor se
mo der ni ze, para que o trans por te pos sa ser fe i to com
me lhor qua li da de, com me nos pre ju í zo.

Ago ra, como o di nhe i ro vai vir do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor, do FAT, nada mais jus to que
os sin di ca tos, à mesa, to mem me di das, exi jam con-
tra par ti da pela uti li za ção dos re cur sos do pró prio tra -
ba lha dor.

Só para ter uma idéia do al can ce da me di da, se
o acor do for fe cha do, o Mo der car ga pre vê fi nan ci a-
men tos de até 70% do va lor to tal do ve í cu lo, em pra zo
de até ses sen ta me ses, com ju ros de 17,5% a 20% ao
ano. E, se ti ver mos as re gras de di mi nu i ção de jor na-
da es ta be le ci da e ni ve la ção pe los va lo res ma i o res
dos sa lá ri os, te re mos a pro du ção anu al de 10 mil uni -
da des de ca mi nhões. Com isso te re mos a cri a ção de
cen to e vin te mil em pre gos.

Por tan to, esse é um pro ces so de ne go ci a ção ao 
qual eu não po de ria de i xar de me re fe rir des ta tri bu na
e de se jar que seja mu i to bem-su ce di do, por que será
algo iné di to. Ou seja, a uti li za ção de re cur sos dos tra -
ba lha do res num pro ces so de in ves ti men to ne ces sá-
rio para re sol ver um dos es tran gu la men tos das nos -
sas con di ções de in fra-es tru tu ra, mas isso sen do fe i to
com uma con tra par ti da para be ne fi ci ar os tra ba lha do-
res, prin ci pal men te na ge ra ção de em pre gos.

Além des sas duas ques tões, nes ta se ma na fiz
uma co mu ni ca ção ina diá vel em que re la tei ra pi da-
men te uma gran de pre o cu pa ção, cer ta an gús tia com
um de ba te que vem sen do fe i to, prin ci pal men te por
con ta da re for ma da Pre vi dên cia. Dis se que me ca u-
sa va es pé cie e es tra nhe za o fato de o Ple ná rio do Se -
na do ter sido du ran te al guns dias pal co de ma ni fes ta-
ções con tun den tes de inú me ros Se na do res por con ta

de de cla ra ções do Pre si den te da Re pú bli ca que fo-
ram in ter pre ta das como ofen si vas ao Po der Ju di ciá-
rio. Em con tra par ti da, o Po der Ju di ciá rio tem to ma do
me di das, po si ções, pro nun ci a men tos, as au to ri da des
têm se ma ni fes ta do, mu i tas ve zes numa li nha mu i to
de li ca da, mu i to tê nue, mu i to fio da na va lha, en tre o
que é o le gí ti mo di re i to de de fen der suas po si ções e
seus in te res ses e a in ge rên cia de um Po der em ou tro.

Re ce bi hoje pela ma nhã um e-mail re por tan do
um ar ti go da jor na lis ta Mi ri am Le i tão, que acre di to
que aca ba re tra tan do, de for ma mais ex plí ci ta, aqui lo
que eu ten tei pas sar na que la co mu ni ca ção ina diá vel,
tão rá pi da, de cin co mi nu tos.

Por isso, Pre si den te, vou fa zer a le i tu ra do ar ti go
da jor na lis ta Mi ri am Le i tão, que ini cia as sim:

“Se nhor Juiz
A des pe sa anu al do pes so al do Ju di-

ciá rio saiu de R$2,6 bi lhões, em 1995, para
R$10,3 bi lhões no ano pas sa do, ou seja,
qua dru pli cou. Os ju í zes têm 60 dias de fé ri-
as, sa lá rio e apo sen ta do ria aci ma da mé dia
do fun ci o na lis mo, são ina mo ví ve is, vi ta lí ci os,
es tá ve is.

O Bra sil está ven do uma ab sur da dis-
tor ção do que os lí de res de um po der de-
vem fa zer no exer cí cio de sua au to ri da de.
Des de que as su miu a pre si dên cia do STF, o 
mi nis tro Ma u rí cio Cor rêa tem usa do suas
de cla ra ções na de fe sa dos in te res ses da
sua cor po ra ção. Seu com por ta men to é tão
es qui si to quan to se, na Pre si dên cia do País, 
Lula atu as se como pre si den te do sin di ca to
dos me ta lúr gi cos do ABC.

O mes mo pa drão de com por ta men to
tem sido se gui do por ou tros in te gran tes do
Ju di ciá rio. O pre si den te do Tri bu nal Su pe ri or
do Tra ba lho, Fran cis co Fa us to, la men tou
não po der “pin tar a cara e sair por aí pe din-
do que o Go ver no caia ou gri tar ‘fo ra Lu la’”.

O pre si den te do STJ, Mi nis tro Nil son
Na ves, dis se que o Go ver no es ta va jo gan do
o Ju di ciá rio “na vala co mum”. O ex-pre si-
den te do STF, Mi nis tro Mar co Au ré lio, dis se
que a pre vi dên cia só po de ria ser al te ra da
com re vo lu ção.

Nun ca se viu tan tos lí de res de um po-
der usan do tão mal o po der que lhes foi en -
tre gue pela so ci e da de. Eles es tão onde es-
tão para que o Ju di ciá rio fun ci o ne ade qua-
da men te, jul gue e de ci da ques tões do in te-
res se do País ou dos ci da dãos. Não fo ram
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es co lhi dos para pre si dir uma es pé cie de sin -
di ca to su pre mo do Ju di ciá rio. Pelo vis to, é
as sim que se sen tem: “A ma gis tra tu ra pode
fi car tran qüi la por que ela não está nem só
nem de sam pa ra da”, pon ti fi ca o Mi nis tro Ma -
u rí cio Cor rêa.

O des pro pó si to atin giu o ab sur do nas
de cla ra ções de ju í zes pu bli ca das nos jor na-
is de sex ta-fe i ra. Um cha mou a re for ma da
pre vi dên cia de “ca na lhi ce”, ou tro com pa rou
Lula a Hi tler. E vá ri os ou tros pelo País afo ra
em in sis ten tes de cla ra ções dos úl ti mos dias
fi ze ram a far sa de sem pre: de con fun dir a
de fe sa dos seus in te res ses com a de fe sa da 
de mo cra cia; de com pa rar tudo o que re duz
van ta gens cor po ra ti vas com aten ta dos à li-
ber da de.

São mu i tos os nú me ros e os fa tos que
mos tram como o Ju di ciá rio tem tido pri vi lé gi-
os em re la ção a ou tros fun ci o ná ri os pú bli cos
e aos bra si le i ros em ge ral. Na área dos nú -
me ros: du ran te o go ver no Fer nan do Hen ri-
que, a des pe sa anu al de pes so al do Exe cu-
ti vo, en tre ati vos e ina ti vos, do brou; do Le-
gis la ti vo, tam bém do brou e, do Ju di ciá rio,
saiu de R$2,6 bi lhões, em 95, para R$10,3
bi lhões no ano pas sa do, ou seja, qua dru pli-
cou.

Os ju í zes têm ses sen ta dias de fé ri as,
sa lá rio aci ma da mé dia do fun ci o na lis mo,
apo sen ta do ria mé dia mu i to aci ma dos ou-
tros fun ci o ná ri os, são ina mo ví ve is, vi ta lí ci os,
es tá ve is. A es tru tu ra sa la ri al do Ju di ciá rio
tem inú me ras dis tor ções cri a das exa ta men-
te por jul ga men tos em ca u sa pró pria que le -
vam de sem bar ga do res a ga nha rem mais do 
que pre si den te do Su pre mo. Esse tipo de
ab sur do será cor ri gi do pela Re for ma da Pre -
vi dên cia. Há ou tros er ros que a re for ma cor -
ri gi rá. Tri bu na is su pe ri o res têm uma par te
dos seus in te gran tes vin dos da OAB. Nor-
mal men te pro fis si o na is que con tri bu í ram
para o INSS du ran te a ma i or par te de sua
vida e que, com al guns anos nos tri bu na is,
apo sen tam-se com sa lá ri os in te gra is. Eles
per de rão esse pri vi lé gio na Re for ma da Pre -
vi dên cia.

A pro pos ta do Go ver no afe ta tam bém
ad vo ga dos que de po is de anos no exer cí cio
da pro fis são no cam po pri va do in gres sam
na ma gis tra tu ra e se apo sen tam com o úl ti-
mo sa lá rio in te gral. São es ses os mais ira-

dos com as mu dan ças pro pos tas pelo Go-
ver no. No co man do da gri ta ria, o pre si den te
do STF, que, em qua se to das as de cla ra-
ções pú bli cas que fez, de di cou-se ao exer cí-
cio da de fe sa dos in te res ses cor po ra ti vos
como se fos se a de fe sa ins ti tu ci o nal do po -
der que pre si de. Con tras ta do com o fato de
que ele pró prio tem o pri vi lé gio de so mar
seu sa lá rio com du pla apo sen ta do ria, o pre -
si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral emi tiu
um dou to ju í zo: “Não sou ne nhu ma mãe Jo -
a na para, ten do di re i to a algo, di zer que não 
que ro”.

Esta é a tra gé dia do País. Ju í zes que jul gam
em ca u sa pró pria, pre si den tes de tri bu na is com lin-
gua gem ras ta qüe ra na de fe sa de di re i tos im pró pri os
e ile gí ti mos, eli te usan do o po der que tem na es tru-
tu ra do Esta do para de fen der in te res ses pe cu niá ri os
tra ves ti dos de ins ti tu ci o na is.

Um dos pon tos da re for ma con tra o
qual mais se in sur gem de ter mi na dos ma gis-
tra dos é o do fim da apo sen ta do ria aos 48
anos para a mu lher e 53 anos para o ho-
mem. Não tem ca bi men to ju í zes se apo sen-
ta rem nes ta ida de. Em al gu mas pro fis sões,
pode-se até ale gar que o tem po tra ba lha
con tra e que a ida de tor na os pro fis si o na is
ina dap ta dos a de ter mi na dos ri go res fí si cos
do tra ba lho; mas não é o que acon te ce no
exer cí cio de jul gar.

O tem po, a ex pe riên cia e a ma tu ri da-
de, nor mal men te, au men tam o dis cer ni men-
to dos que jul gam. A ida de lhes faz bem, se -
nho res ju í zes!

O Bra sil está num mo men to de ci si vo de sua
vida. Tem a chan ce de re or de nar os gas tos pú bli cos
para re du zir as de si gual da des. Isso se faz re du zin do
pri vi lé gi os e ga nhos dos que têm mais, para au men-
tar os gas tos com quem re ce be me nos do Esta do. O 
cor ta dor de cana deve ser sim a pre o cu pa ção ma i or
do pre si den te da Re pú bli ca e não um de sem bar ga-
dor que ga nha mais do que o pre si den te do Su pre-
mo, um ad vo ga do que en trou na ma gis tra tu ra para
se apo sen tar com ren di men to ma i or, pro fis si o na is
que têm 60 dias de fé ri as, mem bros da eli te que se
apo sen tam aos 53 anos.

To dos se en ver go nham do fato de o
Bra sil apa re cer fre qüen te men te como ven-
ce dor no cam pe o na to da de si gual da de.
Pou cos se dão con ta de que, para mu dar
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isso, é pre ci so com ba ter com ba tes como o
da re for ma da Pre vi dên cia. A de si gual da de
se per pe tua no Bra sil por que, nas es co lhas
do que fa zer com o di nhe i ro pú bli co, os mais 
po bres são sem pre es que ci dos e os pri vi lé-
gi os, sem pre man ti dos”.

Fiz ques tão de tra zer esse ar ti go da jor na lis ta
Mi ri am Le i tão e de fa zer a le i tu ra por que con si de ro
que faz uma re fle xão per ti nen te.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Ide li
Sal vat ti, per mi te-me V. Exª um apar te?

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Já
vou lhe con ce der o apar te, Se na dor Mão San ta.

To dos sa be mos e re co nhe ce mos a im por tân cia
do Po der Ju di ciá rio para qual quer de mo cra cia no
mun do. Sem um Po der Ju di ciá rio for ta le ci do é im pos-
sí vel ha ver de mo cra cia. Para exer cer a ta re fa de juiz,
de de sem bar ga dor, há ne ces si da de ine quí vo ca e in -
dis cu tí vel de con di ções de tra ba lho es pe cí fi cas: re-
mu ne ra ção, vi ta li ci e da de, ina mo vi bi li da de, so bre as
qua is não pa i ra dú vi da al gu ma de que são ab so lu ta-
men te ne ces sá ri as para o de sem pe nho da fun ção,
como ocor re com ou tras fun ções das car re i ras de
Esta do, não só com ju i zes, mas tam bém po li ci a is, fis -
ca is; ou seja, são con di ções sine qua non, sem as
qua is não se exer ce efe ti va men te aque la fun ção.

As con di ções de tra ba lho, ne ces sá ri as e re co-
nhe ci das para bem exer cer aque le tra ba lho, aque la
fun ção, se rem au to ma ti ca men te trans fe ri das, como
re gra, para apo sen ta do ria di fe ren te de ou tros bra si le i-
ros é algo que...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra peço
o apar te; caso con trá rio, não po de rei fazê-lo, de vi do
ao tem po re gi men tal.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – Vou
con ce der o apar te a V. Exª, e, de po is, o Pre si den te
Luiz Otá vio me con ce de um pou co mais de tem po.
Des cul pe-me. Pois não, Se na dor.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O Pre si den te é
mu i to aus te ro, mu i to rí gi do.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) – S.
Exª é mu i to sim pá ti co, sem pre.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – O Pre si den te da
Re pú bli ca de ve ria ser uma mu lher – e de ve ría mos
nos cur var di an te dis so –, pois a mu lher sem pre teve
mais co ra gem do que o ho mem. Como mé di co que
es tu dou Psi co lo gia, pen so que o ma chis mo é um
com ple xo de in fe ri o ri da de. Ao lon go da his tó ria do
mun do, a mu lher tem sido mais al ti va, e V. Exª re pe te
essa his tó ria. Qu an do o gran de lí der da hu ma ni da de,
o fi lho de Deus, pre ci sou, os ho mens to dos fa lha ram:

Anás, Ca i fás, São José, pai de Je sus, Pe dro, os após -
to los, en fim, to dos eles. Ape nas um aju dou, for ça do
pe los guar das, Ci re neu. As mu lhe res, não – a mu lher
de Pi la tos, Ve rô ni ca, Ma ria, e ou tras. E ti nham de ser
V. Exª e a Srª Mi ri am Le i tão para re pe tir essa gran de-
za his tó ri ca das mu lhe res. Qu e ro dar um tes te mu nho
– apro ve i tan do a co ra gem da mu lher que V. Exª está
re pre sen tan do e o ar ti go de Mi ri am Le i tão. E não é
ne ces sá rio sa ber mu i ta Ma te má ti ca. Bas ta sa ber tan -
to quan to eu e o Sr. Mi nis tro da Fa zen da – mé di co
sabe pou ca Ma te má ti ca. O sa lá rio mí ni mo é de
R$240,00. Em qual quer so ci e da de ci vi li za da, em
qual quer so ci e da de or ga ni za da e de mo crá ti ca, di an te
da glo ba li za ção que está aí, sa be mos o ma i or sa lá rio
é dez ve zes ma i or do que o me nor. O Se na dor Del cí-
dio Ama ral está ao nos so lado e S. Ex.ª, sim, é ma te-
má ti co. Se cal cu lar mos dez ve zes o sa lá rio mí ni mo,
te re mos R$2,4 mil; vin te ve zes, R$4,8 mil; trin ta ve-
zes, R$7,2 mil, o que já se ria in jus to e não se ria com -
pa tí vel com a ci vi li za ção mo der na, com a glo ba li za-
ção da jus ti ça e do Di re i to. Essa re for ma está pe din do
de ma is! Está aqui o no bre Se na dor Pe dro Si mon,
sím bo lo das vir tu des do Bra sil, pre sen ça viva de Rui
Bar bo sa: jus ti ça tar dia não é jus ti ça. A lei é o úni co ca -
mi nho. Então, a jus ti ça sa la ri al está aí. Há sa lá ri os de
R$17 mil, se ten ta ve zes o va lor do sa lá rio mí ni mo.
Está aqui o nos so Del cí dio Ama ral, que sabe Ma te-
má ti ca e de ve ria es tar no pri me i ro time do Exe cu ti vo
do PT. Jus ti ça sa la ri al é pos sí vel, e eu fiz isso no Pi a-
uí, Se na do ra Ide li Sal vat ti. Eu não sou mu lher, mas
sou fi lho de mu lher e ca sa do com mu lher, que me de -
ram co ra gem. E Deus foi bom, por que eu te nho qua tro
fi lhos, den tre eles três mu lhe res. Então, com essa co -
ra gem, fiz um re du tor. Isso é pos sí vel. O Pre si den te
Lula já ce deu. É de ma is! Sa lá ri os se ten ta ve zes mais
al tos do que o sa lá rio mí ni mo, isso é de ma is! Mas há
uma ver go nha ma i or, a ma i or nó doa: um sa lá rio para
fi lhas inup tas. E as fi lhas de ma gis tra dos não se ca -
sam na lei, aca sa lam-se. É ló gi co que nin guém vai fu -
gir do amor, que é um di re i to. Mas ga nham sa lá rio
igual ao do pai. E os mi li ta res co pi a ram isso. O Pa dre
Antô nio Vi e i ra dis se que um bem nun ca vem só, Se -
na dor Pe dro Si mon. Mas um mal tam bém não vem. As 
fi lhas inup tas de mi li ta res têm tam bém esse di re i to.
Qu e ro dar um tes te mu nho: eu vivi uma di ta du ra, a pri -
me i ra, de um ga ú cho mu i to bom, Ge tú lio Var gas. Ho -
mem bom! Eu era todo jus ce li nis ta – e sou. É uma mo -
de la gem: ele era mé di co como eu, ci rur gião de san ta
casa, foi ofi ci al, pre fe i to, go ver na dor, era oti mis ta. Ele
dis se que é me lhor ser oti mis ta, por que o oti mis ta
pode er rar, mas o pes si mis ta já nas ce er ra do e con ti-
nua er ran do. Ou tro dia um ad vo ga do do Pi a uí, Re gi-
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nal do Fur ta do, me dis se que o Ge tú lio era me lhor. Se -
na dor Pe dro Si mon, eu fi quei meio São Tomé, e fui ler. 
E é mes mo. Ô ho mem tra ba lha dor! O pro ble ma é que, 
para ele en trar, hou ve uma guer ra; os pa u lis tas qui se-
ram co lo cá-lo para fora, e hou ve ou tra guer ra, Se na-
do ra Ide li. No en tan to, tudo o que tem aí – Pre vi dên-
cia, TRE, Pe tro bras – foi re sul ta do do tra ba lho de Ge -
tú lio Var gas. Na que le tem po, os pre si den tes do mun -
do, como Frank lin De la no Ro o se velt, vi nham apren-
der com ele, um es ta dis ta. Então, foi ou tra di ta du ra
boa. O ve lhi nho era bom, o pai dos tra ba lha do res. De -
po is, vi e ram os mi li ta res. Ti ve mos bons. Cas te lo Bran -
co era um ho mem bom; Ge i sel era ex cep ci o nal men te
fir me, bom; Fi gue i re do, aque la fi gu ra, não era mau; o
Mé di ci diz que fez as co i sas, e o ou tro es te ve do en te.
E ago ra vi ve mos a ter ce i ra di ta du ra: a do Ju di ciá rio.
São es sas as mi nhas pa la vras.

A SRA. IDELI SALVATTI (Blo co/PT – SC) –
Agra de ço, Se na dor Mão San ta.

Sr. Pre si den te, que ro pe dir per mis são para con -
clu ir.

O Ju di ciá rio, nos sos ju í zes, de sem bar ga do res e 
mi nis tros, to dos me re cem o re co nhe ci men to e as
con di ções de tra ba lho que são ine ren tes à fun ção que 
de sem pe nham; da mes ma for ma que di ver sas ou tras
car re i ras tí pi cas de Esta do.

Ago ra, te mos de dis cu tir o se guin te: se a con di-
ção para exer cer bem essa fun ção de Esta do é jus ta.
É jus to que isso seja trans fe ri do para a apo sen ta do-
ria, sen do pago pela to ta li da de da po pu la ção? Exer ci-
do o car go, re mu ne ra do con dig na men te, com as con -
di ções ne ces sá ri as para que ele seja exer ci do bem, a
ser vi ço da nos sa Na ção e dos in te res ses da de mo-
cra cia, não é jus to que to dos te nha mos as mes mas
re gras para a apo sen ta do ria?

Cre io que, quan do o Pre si den te Lula fez a ob -
ser va ção de que não era jus to uma cor ta do ra de cana 
apo sen tar-se com ida de su pe ri or à de uma ju í za, 48
anos, em ne nhum mo men to Sua Exce lên cia es ta va
bus can do ni ve lar os sa lá ri os. To dos sa be mos que os
sa lá ri os de uma cor ta do ra de cana e os de uma ju í za
não se rão igua is. Po de mos apro xi má-los, mas ja ma is
se rão igua is, por que são fun ções di fe ren ci a das e as -
sim se rão tra ta das. No en tan to, é jus to que as duas te -
nham as mes mas re gras para ga ran tir a sua so bre vi-
vên cia de for ma dig na, re gras cla ras e equi va len tes
para to dos, de po is que ter mi nam o exer cí cio do seu
tra ba lho.

Re gis tro o meu agra de ci men to pelo apar te do
Se na dor Mão San ta e pela gen ti le za do Pre si den te
Luiz Otá vio em me con ce der mais al guns mi nu tos.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ide li Sal vat-
ti, o Sr. Mão San ta, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Luiz Otá vio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a
pa la vra ao Se na dor Del cí dio Ama ral, do PT de Mato
Gros so do Sul. 

V. Exª dis põe de 20 mi nu tos, Se na dor.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – 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, ve nho
hoje a esta tri bu na fa lar so bre se gu ran ça pú bli ca, pro -
ble ma que ator men ta a to dos nós, so ci e da de e go ver-
no. Num país como o Bra sil, no qual par te sig ni fi ca ti va
da po pu la ção não tem se quer con di ções mí ni mas de
dig ni da de de vida, pes qui sas têm mos tra do, re i te ra da-
men te, que a pre o cu pa ção pri me i ra de nos sa gen te é
com a se gu ran ça. Tal cons ta ta ção deve ser mo ti vo de
pro fun da re fle xão para as au to ri da des cons ti tu í das.

Nos sos con ci da dãos acre di tam que ne ces si da-
des vi ta is para a ci da da nia, como edu ca ção ou sa ú-
de, po dem ser pre te ri das em fa vor de um mí ni mo de
se gu ran ça para suas pró pri as vi das. Isso de mons tra
que o Esta do bra si le i ro apre sen ta uma fa lha es tru tu-
ral em sua or ga ni za ção e pre ci sa apri mo rar sua ca pa-
ci da de de ação e de pres ta ção dos ser vi ços es sen ci-
a is, que são de sua com pe tên cia ex clu si va.

A pre o cu pa ção com se gu ran ça é de tal or dem
na so ci e da de bra si le i ra, que um dos ne gó ci os mais
prós pe ros nes te País é o da se gu ran ça pri va da de
bens e pes so as. O fa tu ra men to das em pre sas des te
ramo, no ano pas sa do, atin giu o pa ta mar de R$7,3 bi -
lhões. Esse va lor é qua se vin te ve zes su pe ri or ao do
or ça men to do Fun do Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca
para 2003, que é da or dem de R$404 mi lhões. Gra ve
é ain da sa ber que mu i tos dos que pres tam esse ser vi-
ço par ti cu lar de se gu ran ça são os mes mos que de ve-
ri am as se gu rar pro te ção aos ci da dãos no do apa re lho
do Esta do.

Estu dos têm de mons tra do que o ma i or es tí mu lo
para o au men to da vi gi lân cia pri va da não está so men-
te no au men to da cri mi na li da de, mas tam bém na in -
ca pa ci da de do Esta do em pro por ci o nar se gu ran ça
aos ci da dãos.

É pre ci so re ver ter esse qua dro de in se gu ran ça.
O cen tro da ques tão está no com ba te ao cri me or ga-
ni za do.

Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil é hoje um país
ata ca do por to dos os la dos pelo cri me or ga ni za do e
pelo nar co trá fi co. Nos sa po si ção ge o grá fi ca, nos sas
ex ten sas fron te i ras, nos sa eco no mia – a mais for te da 
Amé ri ca La ti na – e, so bre tu do, a fra gi li da de de nos so
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apa re lho de se gu ran ça são fa to res que mu i to fa vo re-
cem a ação dos cri mi no sos.

Den tro des se qua dro ne bu lo so para o nos so
País, gos ta ria de des ta car a si tu a ção par ti cu lar men te
sen sí vel em que se en con tram os Esta dos do Cen-
tro-Oes te, es pe ci al men te o Mato Gros so do Sul.

Hoje, a Amé ri ca La ti na res pon de por mais de
80% da pro du ção mun di al de co ca í na e abri ga os ma -
i o res plan ti os de ma co nha do mun do.

Ora, Srªs e Srs. Se na do res, a fron te i ra do Mato
Gros so do Sul com os pa í ses vi zi nhos es ten de-se por 
1.147 qui lô me tros – dos 587 qui lô me tros são se cos e
560 qui lô me tros são mo lha dos por rios e char cos.
Isso cons ti tui uma ex ten sa fa i xa de cir cu la ção de
bens e pes so as de di fí cil con tro le, sem re cur sos e
equi pa men tos ade qua dos. Agra vam a si tu a ção a in -
su fi ci en te re pres são à pro du ção de ma co nha na re-
gião e o po de rio dos tra fi can tes em re la ção à pro du-
ção e à dis tri bu i ção de co ca í na.

O po der das or ga ni za ções cri mi no sas que li dam
com as dro gas é mu i tas ve zes su pe ri or ao dos Esta -
dos na ci o na is, em cu jos ter ri tó ri os se ins ta lam. Será
pre ci so uma mo bi li za ção mu i to gran de da so ci e da de
para que pos sa ha ver uma re ver são des se qua dro. É
im por tan te que haja uma de ci são po lí ti ca fir me para
com ba ter esse mal e suas for tís si mas gar ras so bre as
so ci e da des sub de sen vol vi das da Amé ri ca La ti na.

Alguns pa í ses ten tam a im plan ta ção de pro gra-
mas de subs ti tu i ção do cul ti vo da co ca í na pelo da
soja e do mi lho e têm enor mes di fi cul da des de le var a
cabo tal pro je to pela im por tân cia eco nô mi ca e so ci al
– im pres si o nan te – da ati vi da de ile gal. Esti ma-se que
mais de 500 mil pes so as tra ba lham na in dús tria da
co ca í na na re gião. Os go ver nos não con se guem con -
ven cê-las a tro car uma ati vi da de ile gal e ren tá vel por
ou tra pro du ção su je i ta à or dem in ter na ci o nal.

O cri me, en quan to não é pu ni do, é sem pre mais
lu cra ti vo, jus ta men te por sua mar gem de ris co mu i to
ma i or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Mato
Gros so do Sul, que não é cen tro pro du tor nem con su-
mi dor de im por tân cia, tor na-se uma ví ti ma do cri me
or ga ni za do, por ser a rota na tu ral do trá fi co de dro gas
em di re ção aos gran des cen tros con su mi do res do Sul 
e do Su des te.

O cri me or ga ni za do nos ata ca por to dos os la -
dos. Ora é a dro ga que nos in va de por ter ra e pe los
ares, ora é a sa í da ile gal de ve í cu los fur ta dos em ou -
tros Esta dos, que são ven di dos ou tro ca dos nos pa í-
ses vi zi nhos e re tor nam ao Bra sil em for ma de dro ga

ou ar ma men to, para fo men tar a cri mi na li da de e a in -
se gu ran ça.

A cons ta ta ção de que meu Esta do se tor na ví ti-
ma des se ci clo per ver so é fá cil de ve ri fi car-se. Mais
de 90% das pri sões efe tu a das no Mato Gros so do Sul
são de cri mi no sos na tu ra is de ou tros Esta dos; a ma i-
or par te da dro ga apre en di da di ri ge-se a São Pa u lo,
ma i or cen tro con su mi dor do País. 

Fa lan do com um pou co de tris te iro nia, Mato
Gros so do Sul en tra como Pi la tos no Cre do, ou seja,
não é pro du tor, não é con su mi dor sig ni fi ca ti vo, mas
tem to dos os ônus de ser rota pre fe ren ci al des sa ne -
fas ta rede cri mi no sa.

O de sa fio é gran de. O Go ver no de Mato Gros so
do Sul tem de sen vol vi do im por tan tes ações no sen ti-
do de me lho rar a se gu ran ça pú bli ca no Esta do.

Par ce la sig ni fi ca ti va do Orça men to tem sido in -
ves ti da na mo der ni za ção do apa re lho po li ci al. Implan -
ta ção de la bo ra tó rio de DNA, aqui si ção de vi a tu ras,
de equi pa men tos de co mu ni ca ção e de Infor má ti ca,
de ar mas, de co le tes an ti ba lís ti cos, de mu ni ções etc.
são al guns dos es for ços em pre en di dos pelo Go ver no
para a me lho ria do sis te ma de se gu ran ça pú bli ca.

Os pré di os que abri gam as uni da des das Po lí ci-
as Ci vil e Mi li tar e do Cor po de Bom be i ros, na ca pi tal
e no in te ri or do Esta do, es tão sen do re for ma dos e
am pli a dos.

Para va lo ri za ção dos pro fis si o na is do se tor, foi
ado ta do re a li nha men to sa la ri al, ini ci a do em de zem-
bro de 2000. Os qua dros têm sido am pli a dos com
con vo ca ção de apro va dos para a Po lí cia Ci vil e com
re a li za ção de no vos con cur sos pú bli cos para pre en-
chi men to de 400 va gas na Po lí cia Mi li tar. Além des sas
va gas, é im pres cin dí vel o au men to do efe ti vo po li ci al
mi li tar em mais de 300 ho mens.

Ou tras me di das ur gen tes fa zem-se ne ces sá ri-
as, como a im plan ta ção da Po lí cia Co mu ni tá ria, para
aten der aos as sen ta men tos e às al de i as in dí ge nas.

Deve ser cri a do um pro gra ma de in cen ti vos que
fa ci li te a ob ten ção de fi nan ci a men to para aqui si ção
de casa pró pria e de ve í cu lo para os po li ci a is ci vis, mi -
li ta res e bom be i ros, con fe rin do-lhes ma i or dig ni da de
e mo ti va ção para o tra ba lho.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Po lí cia
Fe de ral e as Po lí ci as Esta du a is, em meu Esta do, têm
agi do co ra jo sa e de ci di da men te no com ba te ao cri me
or ga ni za do. Nos úl ti mos cin co anos, fo ram pre sos
4.110 tra fi can tes e apre en di dos mais de 300 to ne la-
das de ma co nha, 20 to ne la das de co ca í na, 1.100 ve í-
cu los ter res tres e 60 ae ro na ves. São nú me ros ex pres-
si vos e que não in clu em da dos de 2003, o que de-
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mons tra a ope ro si da de das for ças po li ci a is bra si le i-
ras, ape sar das de fi ciên ci as es tru tu ra is que pos su em.

O De par ta men to de Ope ra ções de Fron te i ra do
Mato Gros so do Sul tem exer ci do im por tan te con tri-
bu i ção para os re sul ta dos ob ti dos no com ba te ao cri -
me no Esta do. Esse de par ta men to é pi o ne i ro no tra -
ba lho in te gra do das Po lí ci as Ci vil e Mi li tar.

O Pro je to Se gu ran ça na Fron te i ra, em par ce ria
com o Go ver no Fe de ral, pre vê re a pa re lha men to das
for ças po li ci a is e fixa um con jun to de ações para po li-
ci a men to os ten si vo em área crí ti ca.

Ape sar do es for ço em pre en di do pelo Go ver no
do Mato Gros so do Sul, a in te res ta du a li da de e a in ter-
na ci o na li da de do cri me ali pra ti ca do exi gem a in ter-
ven ção da União e o apor te de re cur sos hu ma nos e
de ma te ri a is que são de res pon sa bi li da de da área fe -
de ral.

Nes se sen ti do, cabe res sal tar a ini ci a ti va do Go -
ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Jus ti-
ça, que está re a li zan do con vê ni os com vá ri os Esta-
dos da Fe de ra ção para im plan tar o Sis te ma Úni co de
Se gu ran ça Pú bli ca, SUSP, con ce bi do com o ob je ti vo
de in te grar as ações das po lí ci as nas três es fe ras do
Po der Exe cu ti vo para uni for mi zar as ações no com ba-
te à vi o lên cia e, em es pe ci al, ao cri me or ga ni za do.

O SUSP deve fo ca li zar seis áre as de atu a ção
pri o ri tá ri as: ges tão uni fi ca da da in for ma ção, ges tão
do sis te ma de se gu ran ça, for ma ção e aper fe i ço a-
men to de po li ci a is, va lo ri za ção das pe rí ci as, pre ven-
ção da vi o lên cia e da cri mi na li da de, ou vi do ri as in de-
pen den tes e cor re ge do ri as uni fi ca das.

Srªs e Srs. Se na do res, é pre ci so que as ações
se jam pla ne ja das, ar ti cu la das e, prin ci pal men te, exe -
cu ta das com a uti li za ção de tec no lo gia de pon ta, para 
o apa re lha men to das ins ti tu i ções po li ci a is do País.

Um dos exem plos do em pre go de tec no lo gia
para o com ba te ao cri me or ga ni za do é o pro je to en ca-
mi nha do ao Mi nis té rio da Jus ti ça pela Se cre ta ria de
Se gu ran ça Pú bli ca e De fe sa do Ci da dão do Esta do
de San ta Ca ta ri na, ela bo ra do em con jun to com a Uni -
ver si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na. O pro je to pre vê
o mo ni to ra men to dos aces sos à re gião da Gran de
Flo ri a nó po lis. Con ta com a im plan ta ção de 32 câ me-
ras de TV e ra da res, a se rem dis tri bu í dos ao lon go
des te tre cho, mo ni to ran do 24 ho ras por dia o trá fe go
de ve í cu los, com a pos si bi li da de de acom pa nhar ve í-
cu los sus pe i tos, pre pa rar ope ra ções de fis ca li za ção,
con tro le de trá fe go de car gas pe ri go sas ou de trans -
por ta do ras de car gas e de pas sa ge i ros, as sim como
fis ca li za ção para ações an ti dro gas. Fun ci o na rá tam-

bém para agi li zar o aten di men to às ocor rên ci as de
aci den tes.

Po rém, não po de mos con vi ver com ações iso la-
das. É pre ci so que os ou tros Esta dos bus quem al ter-
na ti vas com tec no lo gia agre ga da, para co i bir a ação
cri mi no sa or ga ni za da. Não há mais tran qüi li da de pos -
sí vel para qual quer ci da dão.

Vi ve mos uma cri se real de se gu ran ça e de cre -
di bi li da de na ca pa ci da de de o Esta do atu ar na de fe sa
da so ci e da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pla nos
mi ra bo lan tes de ação já fo ram pro pos tos. Pre ci sa mos
de re sul ta dos. O Esta do do Mato Gros so do Sul de se-
ja ver-se li vre do apri si o na men to, por ser rota de um
cri me do qual não par ti ci pa e pelo qual não é res pon-
sá vel. A po pu la ção sul-mato-gros sen se cla ma por
pro te ção e por con di ções de vida pa cí fi ca, para po der
re a li zar seu pro je to de de sen vol vi men to so ci al e eco -
nô mi co.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Del cí-
dio Ama ral, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Ouço V. Exª, no bre Se na dor Mão San ta. É uma gran -
de hon ra.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Del cí-
dio Ama ral, nes ta Casa, V. Exª apre sen tou o me lhor
pro nun ci a men to so bre o gra ve pro ble ma ener gé ti co.
Qu an to ao tema, cre io que nin guém ex ce de V. Exª em
com pe tên cia. Ou tro dia, V. Exª nos sur pre en deu com
um dis cur so so bre es tra das e trans por tes, jus to o pre -
ga do por nos so íco ne Jus ce li no Ku bits chek: ener gia e 
es tra da. Ago ra, V. Exª nos sur pre en de e ao País ao
apre sen tar o pro nun ci a men to mais sé rio já fe i to nes ta
Casa so bre se gu ran ça, um dos gran des ma les des te
País. Por tan to, apro ve i to a opor tu ni da de da pre sen ça
da Se na do ra Ide li Sal vat ti, tam bém Se na do ra do PT – 
eu tam bém par ti ci pei da vi tó ria do nos so que ri do Pre -
si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va –, para di zer que está
na hora de Sua Exce lên cia mu dar o time e con vo car
esta in te li gên cia moça do Mato Gros so do Sul para
par ti ci par do pri me i ro es ca lão do Go ver no.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Mão San ta, pe las re fe rên ci as.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – S. Exª fala
em nome da Casa.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Pe dro Si mon. É uma hon ra.

Ao en cer rar, meu caro ami go Pre si den te, Se na-
dor Luiz Otá vio, gos ta ria de re gis trar que es tou apre -
sen tan do um pro je to de lei do Se na do que ins ti tui o
se gu ro obri ga tó rio para uso de arma de fogo, mu i to
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ali nha do com as pre o cu pa ções do Pre si den te José
Sar ney com re la ção à in de ni za ção de ví ti mas.

Sr. Pre si den te, agra de ço a aten ção e o ca ri nho
de to dos. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Com a pa -
la vra o Se na dor Pe dro Si mon, do PMDB do Rio Gran -
de do Sul. S. Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te Luiz Otá vio, Srªs e Srs. Se na do res, te nho
vin do pou co à tri bu na nes te pri me i ro se mes tre.

Esta mos em um novo Go ver no, e sou da que les
que reza para que o Go ver no dê cer to. Cre io que se ria
uma tra gé dia para o Bra sil se o Go ver no Lula não
des se cer to. Ele pode não ser um gran de Go ver no,
mas se fos se um fra cas so, de po is das es pe ran ças
que o Lula se me ou, de po is de o povo olhar para esse
ho mem, com essa bi o gra fia, vin do de onde veio e ten -
do che ga do onde che gou, se des se er ra do, em quem
o povo con fi a ria? Vi ve ría mos ho ras mu i to tris tes.

Então, es tou na ex pec ta ti va de olhar as co i sas
pas sa das. Elo gi ar, com toda a sin ce ri da de, não há
mu i to mo ti vo para isso. Mas cri ti car, como fa zem os
meus ami gos da Opo si ção, prin ci pal men te aque les
que es ta vam no Go ver no até on tem, eu con si de ro
uma te me ri da de, pois acre di to que seja cedo.

Pen so que fa zer com pa ra ções en tre os oito
anos que fo ram e os seis me ses que es tão aí não seja 
a ma ne i ra de ser. Por isso, es tou me re ser van do. Qu -
an do co me çar a fa lar, fa la rei e, como sem pre fiz ao
lon go da mi nha vida pú bli ca, o que es ti ver bom, eu di -
rei que é bom, e o que con si de rar er ra do, eu di rei que
está er ra do.

Ve nho a esta tri bu na, nes te mo men to, para fa lar
so bre uma ques tão que to dos ima gi na vam se ria a
man che te do Con gres so Na ci o nal e que ti nham mu i to
medo que pre ju di cas se as re for mas. Por isso, ten-
tou-se evi tar: a CPI do Ba nes ta do.

A ilus tre Se na do ra de San ta Ca ta ri na e o ilus tre
Se na dor de Mato Gros so apre sen ta ram duas pro pos-
tas. A Mesa e as Li de ran ças ten ta ram apa zi guar
trans for man do-as num voto de con fi an ça de que as
au to ri da des po li ci a is re sol ve ri am a ques tão. A Câ ma-
ra se re be lou e cri ou sua co mis são. A Câ ma ra cri an do
sua co mis são de i xou o Se na do em po si ção di fí cil, e o
Se na do teve que com por a sua co mis são. E aí está a
co mis são mis ta fun ci o nan do.

Pre si dên cia com pe ten te, re la tor com pe ten te,
tra ba lho bom, mem bros tra ba lhan do... Mas cha mo a
aten ção para um fato: é ver da de que a di re ção da co -
mis são es co lheu por bem fa zer um tra ba lho que, no

iní cio, pa re cia até uma es pé cie de cur so de pre pa ra-
ção, pois en si na va os mem bros da co mis são como
fun ci o na a Po lí cia Fe de ral, como fun ci o na a Pro cu ra-
do ria, como fun ci o na o Ban co Cen tral e como fun ci o-
na a Re ce i ta Fe de ral, para de po is ir mos adi an te.

Logo de sa í da me cha mou a aten ção – eu que
me lem bro que na que le Con se lho de Éti ca que apu ra-
va o man da to de um com pa nhe i ro nos so Se na dor, os
Lí de res não sa íam da Co mis são um mi nu to; eram Lí -
de res de to dos os Par ti dos, a Mesa e to dos es ta vam
ali pre sen tes acom pa nhan do o de sen ro lar da re u nião
–, mas me cha mou a aten ção que na nos sa CPI, até
ago ra, nós não ti ve mos a hon ra de re ce ber ne nhum lí -
der de par ti do. Ne nhum lí der de par ti do teve a gen ti le-
za de sen tar um mi nu ti nho co nos co na Co mis são,
para dar uma olha di nha, para ver como é que está e
como é que não está; nin guém apa re ceu. Nin guém
apa re ceu – re pi to. Uma co i sa re al men te in te res san te
e eu, que ve nho de lon ge e par ti ci po de uma in fi ni da-
de de co mis sões, cha mou-me aten ção esse de ta lhe.
Ao lado dis so, tam bém me cha ma a aten ção o fato de
que gran des em pre sas de co mu ni ca ção, te le vi são,
não dêem uma li nha para esta CPI, como se ela não
exis tis se. Se os se nho res acom pa nha rem al gu mas
das te le vi sões mais co nhe ci das do Bra sil e ob ser va-
rem um no ti ciá rio na ci o nal pa re ce que não está ha-
ven do CPI.

Acho isso es tra nho, por que, o que se ima gi na va
co lo ca ria em ris co o an da men to das re for mas cons ti-
tu ci o na is, de re pen te, não tem con di ções de apa re cer
no no ti ciá rio.

Aí eu fico a pen sar: esta CPI de ve ria ter sido cri -
a da há oito anos. Qu an do cri a mos a CPI do sis te ma fi -
nan ce i ro, a dos Pre ca tó ri os e a CPI do sis te ma ju di ci-
al, essa ma té ria já ti nha apa re ci do. Ela apa re ceu vá ri-
as ve zes, apa re ceu tan to que, no fi nal, re ce bi de um
Pro cu ra dor do Pa ra ná, que man dou me en tre gar se -
cre ta men te, cer ca do de apa ra to, um dos siê enor me
de to das as re fe rên ci as às con tas CC-5 apu ra das em
Foz do Igua çu, em Cas ca vel. E, ten do le va do um tiro e 
sido ame a ça do de mor te, di zia-me que ia sair fu gi do
com a fa mí lia e que não sa bia a quem en tre gar aque la
ma té ria.

Ele a en tre gou a mim, por que me acom pa nha va
pela te le vi são e ti nha con fi an ça em mim. Eu a re ce bi.
Tam bém não nego que fi quei com medo: “Re ce bo
essa do cu men ta ção, e o que vai acon te cer? O que
faço?”. Ten tei cri ar uma CPI, já na que la opor tu ni da de.
Não foi pos sí vel.

Então, no fi nal da que la CPI, en tre guei o dos siê
ao Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si den te da que la
CPI, di zen do: “Re ce bi esse dos siê do Pro cu ra dor,
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que diz que aqui es tão to das as con tas re fe ren tes ao
es cân da lo des sa ma té ria. Pen so que V. Exª deve pe -
dir a ins ta la ção de uma CPI”. Não deu. 

O Se na dor en tre gou o dos siê ao Pro cu ra dor –
não a este Pro cu ra dor, por que, se o ti ves se en tre ga-
do a este, as co i sas ti nham an da do, mas en tre gou ao
ou tro Pro cu ra dor, que fez aqui lo que era a sua es pe ci-
a li da de: ar qui vou.

Ago ra, tan tos anos de po is, es ta mos de ba ten do
a ma té ria. Quem vê o as sun to fica bo qui a ber to. Se
trou xer mos Par la men ta res dos Esta dos Uni dos, da
Ale ma nha, da Itá lia, da Fran ça, da Argen ti na e do
Uru guai para acom pa nha rem as aná li ses da nos sa
CPI, nin guém vai acre di tar. Nin guém vai acre di tar que 
US$25 bi lhões ou US$30 bi lhões ou US$80 bi lhões
de sa pa re ce ram. E ou vir o pri me i ro de le ga do de po lí-
cia di zer: “Fui o pri me i ro.Fi quei tan to tem po, mas não
po dia fi car mais”. Daí a dois me ses: “Eu fui o se gun-
do”, e de po is: “Eu fui o ter ce i ro”. Na nos sa aná li se,
nes sa mis são es pe ci al já de vem ter pas sa do 200 po li-
ci a is em mis são de apu rar... A im pres são que tive dos
se nho res po li ci a is foi boa, mas, na ver da de, o co man-
do não teve in te res se em to mar pro vi dên ci as.

Ve ri fi ca mos os Pro cu ra do res: pro cu ra dor um,
pro cu ra dor dois, pro cu ra dor três, pro cu ra dor qua tro,
pro cu ra dor cin co. Até ago ra, nada.

O Ban co Cen tral, cujo Sr. Gus ta vo Fran co foi
con de na do pelo Tri bu nal de Con tas da União à una ni-
mi da de; está re cor ren do ad mi nis tra ti va men te e, so-
bre o re cur so ad mi nis tra ti vo, a Pro cu ra do ria do Tri bu-
nal de Con tas já pro fe riu pa re cer ne gan do o re cur so,
di zen do que ele deve ser con de na do! Con de na do a
pa gar não sei quan tos mil, a dí vi da mais alta que há,
por que con de nar para co lo car na ca de ia, só Pro cu ra-
dor. E o Pro cu ra dor não fez...

O Ban co Cen tral, que edi tou a cé le bre me di da
per mi tin do que os qua tro ban cos atu as sem à von ta de
com a CC-5 em Foz de Igua çu... Até ago ra o nos so
ami go Lula não me xeu no Ban co Cen tral. Os que vi e-
ram de por eram os mes mos do Go ver no pas sa do. Um 
de les foi con de na do jun ta men te com Gus ta vo Fran co,
no Tri bu nal de Con tas, na ação im pe tra da na que le ór -
gão e que con ti nua lá. E veio à CPI re pre sen tan do o
Ban co Cen tral do Go ver no Lula.

Nós do Se na do tí nha mos uma sim pa tia mu i to
gran de pela Re ce i ta Fe de ral, que tam bém sem pre
olhou esta Casa com a ma i or sim pa tia. O Sr. Eve rar do
Ma ci el di zia que vi bra va quan do uma CPI era ins ta la-
da, por que, as sim, eram aber tas as con tas, e o Ban co
Cen tral pa ra va de bo i co tar a Re ce i ta. As por tas es ta-
vam fe cha das, e a Re ce i ta Fe de ral não con se guia
agir nem se po si ci o nar.

Cri ou-se o im pos to so bre che que, e o Sr. Eve rar-
do Ma ci el que ria re ce ber a sín te se das con tas, para
sa ber quan to de ter mi na das em pre sas pa ga ram des -
se im pos to – que não po de ria ser so ne ga do –, a fim
de com pa rá-lo com o Impos to de Ren da, mas o Ban -
co Cen tral não for ne cia as in for ma ções.

O Sr. Eve rar do Ma ci el sem pre es te ve pre sen te
em to das as nos sas CPIs. Ago ra, o Ban co Cen tral
man dou esse ci da dão – o ami go do con de na do, sen -
do ele tam bém um con de na do –, que veio e não dis se
nada. O Ban co Cen tral veio e não dis se nada. A Re ce-
i ta Fe de ral veio e tam bém não dis se nada...

Hoje hou ve uma ses são re al men te im pres si o-
nan te. O De le ga do fa lou com mu i ta com pe tên cia, fez
uma aná li se per fe i ta do qua dro. E eu dis se a ele: “Sr.
De le ga do, quan do o se nhor pa rou para res pi rar, pen -
sei: pa rou para res pi rar e ago ra ci ta rá o nome das
pes so as. São es ses aqui”. Nome ne nhum foi ci ta do.

Du ran te oito anos, car ros-for tes che i os de di-
nhe i ro ro da ram para lá e para cá sem a po lí cia fis ca li-
zar, sem a Re ce i ta fis ca li zar, sem nin guém fis ca li zar.
Os pri me i ros res pon sá ve is, as pri me i ras pes so as
con de na das fo ram as que fa zem o tro ca-tro ca na
fron te i ra. Mas a gran de ver da de é que até ago ra nada
ocor reu.

A Sra. Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – V. Exª me 
per mi te um apar te?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ontem o
Pre si den te da Co mis são se re u niu com o Mi nis tro da
Jus ti ça e fez uma pro pos ta: que se unam o Mi nis tro da 
Jus ti ça, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e re pre sen-
tan tes do Ban co Cen tral, da Re ce i ta Fe de ral e da Po -
lí cia Fe de ral a fim de es ta be le cer um co man do para
co or de nar essa in ves ti ga ção. Cada um age por con ta
pró pria.

O de le ga do di zia o se guin te: “Pois é, mas, para
que brar o si gi lo, para abrir as con tas, eu ti nha de pe dir
ao pro mo tor, o pro mo tor ti nha de pe dir ao juiz, o juiz ti -
nha de con cor dar e de vol ver para o pro mo tor, o pro -
mo tor de vol ver para mim. Isso le va va um mês”.

Em qual quer lu gar do mun do – o no bre Se na dor
de Mato Gros so ter mi nou de fa lar aqui so bre qua dri-
lha e so bre cri me or ga ni za do –, há uma or ga ni za ção
re la ti va a isso. Há o cri me co mum, há o que mata, o
que rou ba, o que as sal ta, há as tris te zas, as má go as
da vida, que acon te cem per ma nen te men te, e há o cri -
me or ga ni za do, que está cres cen do as sus ta do ra-
men te no Bra sil, qua se como na Co lôm bia, e se trans -
for man do num Esta do den tro do Esta do. Nas fa ve las
do Rio de Ja ne i ro é isso que está acon te cen do. Em al -
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guns lu ga res de São Pa u lo é isso que está acon te-
cen do. E nós?

Ain da não se re u ni ram o Mi nis tro da Jus ti ça, o
Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca, o pre si den te do Ban co
Cen tral, o che fe da Re ce i ta Fe de ral e o che fe da Po lí cia
Fe de ral, para se cons ti tu í rem numa for ça-ta re fa, re u nin-
do-se di a ri a men te para de ci di rem o que fa zer.

Qu an to ao Go ver no do Pre si den te Lula, gos ta-
ria de di zer que sin to sim pa tia pelo Mi nis tro da Jus ti-
ça, ho mem de bem, por quem te nho o ma i or res pe i to;
Para Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca foi es co lhi da
uma das pes so as mais ex tra or di ná ri as, dig nas e cor -
re tas que co nhe ço. Pen so que o Pre si den te Lula e o
Che fe da Casa Ci vil de ve ri am re u nir esse pes so al e
di zer: pas sa ram-se oito anos des de o des vio de 25,
30, 40, 50 bi lhões de dó la res e não te mos um nome?
Não en con tra mos o di nhe i ro e não en con tra mos uma
luz? Va mos or ga ni zar as ta re fas. Va mos de ter mi nar
algo que pos sa e deva ser fe i to. É ver da de – o pró prio
de le ga do dis se isso hoje – que mu i ta gen te im por tan-
te, pes so as de to dos os se to res da so ci e da de es ta ri-
am en vol vi das. Será que isso nos im pe di rá de apu rar?
Será que isso im pe di rá um Go ver no po pu lar, res pe i-
ta do, com au to ri da de e com cre di bi li da de, de apu rar?

Res pe i to o medo que o Go ver no ti nha – não
ace i to, mas res pe i to – de que a CPI fos se bom bás ti-
ca, de que o Con gres so Na ci o nal tre mes se e não se
fa las se mais em re for ma tri bu tá ria, nem em re for ma
pre vi den ciá ria, que só se fa las se na CPI. Esse medo
de sa pa re ceu. As man che tes fa lam, pri me i ro, da re for-
ma da Pre vi dên cia e, em se gun do lu gar, da re for ma
tri bu tá ria. A co i ta da da CPI está em um can to da pá gi-
na. Não está atra pa lhan do a vida do Se na do nem a
vida do Con gres so. Por isso, en ten do que, à mar gem
do tra ba lho da CPI, o Go ver no pode e deve co or de nar
o es for ço no sen ti do de to mar as pro vi dên ci as ne ces-
sá ri as e di zer: é a CPI lá, mas sou eu aqui. É o Go ver-
no que tem isso como uma ques tão de hon ra e bus ca
agir.

Con ce do o apar te à Se na do ra Ide li Sal vat ti.
A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Se na dor

Pe dro Si mon, gos ta ria de es cla re cer al gu mas co i sas
a res pe i to da CPI do Ba nes ta do. A pri me i ra é que te -
nho in sis ti do mu i to numa ques tão que, até ago ra, nin -
guém con se guiu ex pli car. Já ha via in dí cio de cri me
em 1996 quan do as au to ri da des cons ti tu í das per ce-
be ram que ha via pro ble ma e mon ta ram sis te mas de
acom pa nha men to e pro ce de ram a de nún ci as. O Ban -
co Cen tral e a Re ce i ta Fe de ral fi ze ram isso por ca u sa
do trans por te do di nhe i ro em car ros-for tes. Tudo isso
foi ofi ci a li za do me di an te uma de nún cia ao Mi nis té rio
Pú bli co Fe de ral, que ob vi a men te re qui si tou a Po lí cia

Fe de ral. O pro ble ma co me çou em 1996. Na que le
mes mo ano, as au to ri da des cons ti tu í das do Bra sil –
Ban co Cen tral, Po lí cia Fe de ral, Re ce i ta Fe de ral, Mi -
nis té rio Pú bli co Fe de ral – sa bi am que ali ha via um
gra ve pro ble ma, um gra ve cri me. Entre tan to, mes mo
sa ben do – ha via gran des chan ces de por ali es tar
pas san do um vo lu me imen so de eva são de di vi sas do 
Bra sil –, elas de i xa ram que o cri me con ti nu as se acon -
te cen do. E até 1999 con ti nu ou aque la fle xi bi li da de, a
per mis são de re me ter va lo res sem iden ti fi car quem
fa zia o de pó si to e sem ex pli car nem a ori gem do di -
nhe i ro nem a fi na li da de, nem para quem iria, isto é, o
be ne fi ciá rio. Por tan to, cha mou-me a aten ção o fato de
as ins ti tu i ções que com pa re ce ram à CPI, até ago ra,
não te rem con se gui do ex pli car como é que se vê, que 
se per ce be, que se des con fia de que há cri me e não
se pre o cu pa em es tan cá-lo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª me 
des cul pe, des con fi an do que há um cri me não; sa ben-
do que há um cri me, e não des con fi an do.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Sa ben do,
Se na dor. O do cu men to do Ban co Cen tral ao Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral é ex plí ci to. Por tan to, é algo inex pli-
cá vel. O fato teve iní cio em 1996. Nes se mes mo ano,
as au to ri da des cons ti tu í das per ce be ram e de i xa ram
que con ti nu as se em 1996, 1997, 1998, 1999... E o di -
nhe i ro indo em bo ra. Ou tra ques tão, Se na dor, é que
há mu i to de ba te, mu i ta po lê mi ca a res pe i to da au to-
no mia do Ban co Cen tral. Di zem que o Ban co Cen tral
bra si le i ro não pos sui au to no mia. Ao con trá rio, ele
pos sui au to no mia, in de pen dên cia e so be ra nia, e faz o 
que bem en ten de. Nes se pon to, pen so que o art. 192,
que de ve rá ser re gu la men ta do, deve es ta be le cer re -
gras mu i to cla ras em re la ção ao que o Ban co Cen tral
pode ou não fa zer e como de ve rá ser acom pa nha do.
A fle xi bi li za ção que per mi tiu a imen sa eva são foi de ci-
são de uma úni ca pes soa, a qual au to ri zou os ban cos
a agi rem da que la ma ne i ra, sem que a Di re to ria do
Ban co Cen tral to mas se co nhe ci men to dis so. Como
uma ins ti tu i ção pode de ter po de res de tal mag ni tu de
sem que nin guém a fis ca li ze? O Ban co Cen tral é o
res pon sá vel por fis ca li zar a área fi nan ce i ra no Bra sil.
Mas quem fis ca li za o Ban co Cen tral? Quem o con tro-
la? Quem dá o co man do? As duas ques tões que a
CPI le van ta, Se na dor Pe dro Si mon, são mu i to cla ras:
como po de mos es tan car o cri me fi nan ce i ro e como
po de mos con tro lar o Ban co Cen tral?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con cor-
do com V. Exª e con si de ro mu i to opor tu no o apar te,
Se na do ra Ide li Sal vat ti. Qu e ro ape nas di zer a V. Exª
que fal tou um ter ce i ro item, que me pa re ce im por tan-
te: como va mos bus car o di nhe i ro de vol ta e co lo car
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as pes so as na ca de ia. Isso nin guém quer, nem V. Exª
fa lou so bre esse pon to. E é o mais im por tan te. É o ób -
vio.

A Srª Ide li Sal vat ti (Blo co/PT – SC) – Mas, Se -
na dor Pe dro Si mon, es ta mos in sis tin do nes sa ques -
tão há mu i to tem po!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim, e
essa ques tão é a mais im por tan te. Te mos de sa ber
exa ta men te isto: como se es tan ca o rou bo e como es -
sas pes so as vão para a ca de ia. Isso me pa re ce mu i to
sé rio. Não foi fe i to no Go ver no Lula, e ele não tem
nada a ver com esse cri me. Mas, cá en tre nós, já se
pas sa ram seis me ses e o Go ver no Lula não fez nada
no Ban co Cen tral, que con ti nua igual. A meu ver, não
fez nada na Re ce i ta Fe de ral, que con ti nua igual. Mu -
dou o Pro cu ra dor por que ti nha que mu dar, e mu dou
mil por cen to para me lhor. Mas como isso vai ter mi-
nar, Sr. Pre si den te?

Re pi to: o si lên cio e o va zio da im pren sa, o no ti-
ciá rio da Co mis são com ape nas al gu mas no tí ci as
aqui e aco lá, sem ne nhum sig ni fi ca do, a in di fe ren ça
dos Lí de res em não irem lá fa zer uma gen ti le za para
sa ber do an da men to da Co mis são. Tudo me leva a
crer que le va rão até o fim essa ten ta ti va e con clu i rão,
como dis se a nos sa Se na do ra: é pre ci so fa zer mu-
dan ças e fa zer mu i tas ou tras co i sas no Ban co Cen-
tral. Ago ra, quem en vi ou o di nhe i ro e onde ele está,
pa re ce-me que não há mu i to in te res se em re sol ver
isso. Enfim, es ta mos fa zen do a nos sa par te.

Fe li ci to o Pre si den te, o Re la tor e o Vice-Pre si-
den te e os mem bros da Co mis são, como tam bém o
Mi nis tro da Jus ti ça, que pro me teu, quan do fa la mos
com S. Exª, que co me ça rá a agir. Fe li ci to o Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca por que acre di to que ele tam -
bém agi rá.

Está em jogo o Con gres so Na ci o nal, caso esse
as sun to, que há oito anos ocu pa as man che tes dos
jor na is, se essa rou ba lhe i ra, que é a ma i or da His tó ria
do Bra sil – acho que no mun do afo ra é di fí cil en con trar
uma tão gran de – pas sar sem ser de vi da men te ana li-
sa da. Pri me i ra men te, se ria a omis são do Con gres so,
que não que ria CPI, não que ria nada. Infe liz men te, a
ma i o ria se re be lou e nós es ta mos ana li san do a ques -
tão, mas se não che gar mos à con clu são al gu ma, fi ca-
rá mal para nós. O Go ver no Lula não se sa i rá bem se
não sen tir que o Go ver no re al men te mu dou.

O Ban co Cen tral re ce beu in for ma ções di fe ren-
tes, ago ra não tem essa his tó ria não. Quem veio de -
por hoje foi o po li ci al atu al en car re ga do das in ves ti ga-
ções. De trin ta em trin ta dias, não sei em quan to tem -
po, muda-se o po li ci al en car re ga do das in ves ti ga-

ções. O atu al en car re ga do do in qué ri to po li ci al, que
es ta va lá em Cu ri ti ba, só veio de por hoje por que, na
úl ti ma hora, o Pre si den te do Se na do con se guiu re sol-
ver pro ble mas de pas sa gem e hos pe da gem, pois ele
não ti nha con se gui do diá ria. Não ti nham dado a ele
qual quer sa tis fa ção. Se de pen des se dos as ses so res,
dos seus che fes, ele não te ria vin do. Essa é uma
ques tão im por tan te, de peso, de sig ni fi ca do, o ho-
mem da Po lí cia Fe de ral vir de por e ter que se sen tar à
mesa com seus co le gas para ver o que era, e não ter
nem pas sa gem e nem di nhe i ro para a diá ria! Sa cou
seu di nhe i ro do che que ouro do Ban co do Bra sil, pa -
gan do mais de mil re a is de ju ros. Ve jam com que des -
ca so o acom pa nha men to des se in qué ri to po li ci al vem 
sen do tra ta do.

Por isso, Sr. Pre si den te, achei im por tan te vir a
esta tri bu na. Pen sa mos que o tra ba lho da CPI tem
que ser tra ta do na CPI e não o de ba te ser fe i to no ple -
ná rio. O meu ob je ti vo não foi fa zer um de ba te no ple -
ná rio, mas acho que é da mi nha obri ga ção dar co nhe-
ci men to ao Ple ná rio de as sun to tão sé rio e tão gra ve.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor João Ca pi be ri be, do PSB
de Ama pá. V. Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
pela ma nhã, na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal, re ce be mos vá ri os em ba i xa do res de 
pa í ses da Áfri ca, que nos apre sen ta ram um gran de
pro gra ma de de sen vol vi men to da que le con ti nen te,
um con ti nen te mas sa cra do pela ex plo ra ção, pelo es -
va zi a men to hu ma no, uma ex plo ra ção his tó ri ca, que
fez com que esse con ti nen te in te i ro fi cas se fora da-
qui lo que foi acor da do em Was hing ton, ou seja, da
glo ba li za ção dos nos sos mer ca dos.

O Con sen so de Was hing ton vai com ple tar 14
anos e, ao lon go des se pe río do, o que po de mos cons -
ta tar é que esse é um con sen so en tre os pa í ses ri cos.
Se gun do da dos que te nho em mão, que não vou
apre sen tar aqui por que nos can sa ria, in ten si fi cou-se
a re la ção Nor te-Nor te, en tre a Eu ro pa dos Qu in ze, a
Eu ro pa do Euro, e os Esta dos Uni dos.

Ao ana li sar mos o ní vel de in ves ti men to da Eu ro-
pa no nos so Con ti nen te, ve ri fi ca mos que só no Esta -
do do Te xas a Eu ro pa in ves te mais do que em toda a
Amé ri ca do Sul. Em um úni co Esta do ame ri ca no se
in ves te mais do que em toda a Amé ri ca do Sul. Qu an-
do com pa ra mos os acor dos, o Naf ta, por exem plo, fir -
ma do pelo Mé xi co, Ca na dá e Esta dos Uni dos, cons -
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ta ta mos que o grau de cres ci men to da eco no mia me -
xi ca na, o PIB me xi ca no não atin giu 1% ao lon go dos
úl ti mos nove anos.

Por tan to, o Con sen so de Was hing ton é o con-
sen so dos ri cos. Nes se as pec to, a po lí ti ca ex ter na
bra si le i ra ca mi nha na di re ção de es ta be le cer o con-
sen so dos po bres do Sul, para re to mar a dis cus são e
o pro ces so de glo ba li za ção de mer ca dos, por que não
po de mos fi car iso la dos des se pro ces so.

Par la men tos do mun do todo, Se na dor Mão San -
ta, mo bi li zam-se para par ti ci par ati va men te do de ba-
te, da dis cus são so bre a glo ba li za ção. A so ci e da de ci -
vil bra si le i ra tam bém não está alhe ia aos im pac tos
pro vo ca dos por es ses anos de glo ba li za ção de nos -
sos mer ca dos, de “ajus te es tru tu ral”, que pro vo cou a
re du ção do Esta do bra si le i ro e, na ver da de, su ca te ou
a má qui na pú bli ca, os ser vi ços pú bli cos, pri va ti zou e
des re gu la men tou a nos sa eco no mia. Qu an do ava li a-
mos es ses anos, che ga mos à con clu são de que hou -
ve al guns avan ços. Por exem plo, é bem ver da de que
hoje te mos um nú me ro ma i or de pes so as com aces so
à te le fo nia.No en tan to, em al gu mas ci da des, mais de
50% dos te le fo nes já não fun ci o nam por que as pes -
so as não po dem pa gar o cor res pon den te à ta ri fa te le-
fô ni ca em dó lar. Ao mes mo tem po em que trou xe ram
uma am pli a ção do ser vi ço, co me çam a re du zi-lo por -
que o ci da dão bra si le i ro não tem po der aqui si ti vo para
man ter o pa ga men to des se ser vi ço.

Até o fi nal do ano, te mos uma agen da pres si o-
na da pe los pa í ses ri cos, de fi ni da por ins ti tu i ções en -
car re ga das de fa zer avan çar o pro ces so de glo ba li za-
ção dos mer ca dos, fun da men ta do na aber tu ra do co -
mér cio, no le van ta men to de bar re i ras ta ri fá ri as, no fim 
dos sub sí di os para o nos so pro du tor. Logo em se tem-
bro, te re mos a re u nião mi nis te ri al, em Can cun, da
Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio. Nós de ve mos nos 
fa zer pre sen te. O Par la men to bra si le i ro deve se fa zer
pre sen te.

Em no vem bro é a vez do en con tro mi nis te ri al da
Alca, e no in ter mé dio des sas re u niões, os gru pos ne -
go ci a do res es tão per ma nen te men te re u ni dos.

Eu gos ta ria de ma ni fes tar a mi nha pre o cu pa ção
so bre as de ci sões que pude ob ser var no Co mi tê de
Ne go ci a ções Co mer ci a is da Alca, pois elas são fe-
cha das e to ma das em re la ção às ques tões eco nô mi-
cas e so ci a is dos nos sos pa í ses que me xem com nos -
sas vi das, por tan to pre ci sa mos acom pa nhar isso de
per to.

Eu que ria aqui re gis trar a po si ção do Clu be de
Enge nha ria. O Se na dor Ge ral do Mes qui ta re ce beu
uma co mu ni ca ção des te clu be, que me foi re pas sa da,
e es ti ve con ver san do com S. Exª, que sabe da nos sa

pre o cu pa ção em re la ção às ne go ci a ções do Bra sil na
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas. O Clu be de
Enge nha ria to dos co nhe ce mos, é uma ins ti tu i ção
cen te ná ria, con gre ga en ge nhe i ros, ar qui te tos, agrô-
no mos e de ma is pro fis si o na is da área de tec no lo gia,
e é tam bém uma das mais tra di ci o na is e atu an tes en -
ti da des de re pre sen ta ção ci vil do País e vem dis cu tin-
do a ade são do País à Alca – aqui a pa la vra ade são
foi men ci o na da des sa for ma.

Na re a li da de, eu gos ta ria de es cla re cer que
quan do o Pre si den te Lula, numa en tre vis ta à BBC de
Lon dres, re pe tiu a ne ces si da de de se cum prir os pra -
zos até 2005, para fe char o acor do glo bal da Alca,
Sua Exce lên cia re a fir mou a ne ces si da de de se cum -
prir os pra zos, mas ao mes mo tem po de cla rou que
pre ci sa mos fa zer a Alca pos sí vel. Há mu i tos te mas
nos bor ra do res da ne go ci a ção da Alca, e há mais te -
mas en tre col che tes do que te mas já re sol vi dos. Mi -
lha res e mi lha res de les es tão pen den tes. O Pre si den-
te está di zen do para to dos que, se não for pos sí vel
avan çar, fe che mos um acor do den tro do que é pos sí-
vel e não va mos es ti car pra zos quan do não se con se-
gue con ven cer os ame ri ca nos, por exem plo, de re ti rar
US$16.8 bi lhões de sub sí di os às ex por ta ções. Só
esse vo lu me de di nhe i ro é ma i or do que os 32 bi lhões
que te mos para fi nan ci ar o con jun to da nos sa agri cul-
tu ra. Só o sub sí dio ame ri ca no é ma i or do que tudo o
que te mos para fi nan ci ar a pro du ção agrí co la no nos -
so País. Se essa ne go ci a ção não pode ca mi nhar, é
ne ces sá rio que de fi na mos com cla re za uma data e,
daí para fren te, o que não for pos sí vel re sol ver no âm -
bi to da Alca que se re me ta à OMC, que se con ti nue
ne go ci an do na OMC.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Per mi te V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Com a pa la vra o Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

O Sr. Eu rí pe des Ca mar go (Blo co/PT – DF) –
Se na dor João Ca pi be ri be, V. Exª co lo ca a si tu a ção
que hoje foi fa la da por nós so bre a au diên cia pú bli ca
pro pos ta pela Se na do ra Ide li Sal vat ti com os pa í ses
que, como nós, são emer gen tes nes se pro ces so e ví -
ti mas des sa co lo ni za ção. Essa par ce ria pre ci sa ser
es ta be le ci da. Essa par ti ci pa ção que V. Exª con cla ma
em Can cun é uma for ma para que pos sa mos, en tão,
ver que aces so te re mos nes sa dis cus são glo bal. E só
po de mos fa zer essa dis cus são no fó rum apro pri a do
para isso, pois é lá que se rão to ma das as de ci sões
des se pro ces so. Acre di to que a nos sa par ti ci pa ção
es ta rá nes sa bus ca de ver qual a pos si bi li da de, como
po de mos ne go ci ar o nos so aces so nes se mer ca do de 
tro ca co mer ci al, que é esse que mo bi li za as Na ções.
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Não há ou tro ca mi nho. E te mos que fa zer pre va le cer o
nos so di re i to en quan to Pá tria, en quan to Na ção. Não
po de mos ir para ne go ci ar a par tir da im po si ção que
eles nos co lo cam, mas para a ne go ci a ção pos sí vel
sem ab di car mos da nos sa so be ra nia. É com al ti vez,
com pro pos ta e com ar ti cu la ção que po de mos fa zer,
e por isso é im por tan te o for ta le ci men to de ou tros pa í-
ses de ou tros con ti nen tes, que vi vem a mes ma si tu a-
ção que a nos sa, para que pos sa mos, em blo co, fa zer
fren te a esse mer ca do, a essa ten ta ti va de nos su fo-
car por meio da eco no mia. É par ti ci pan do que en con-
tra mos nos sas re a li da des, é a pos si bi li da de de aces -
so a es sas ri que zas que são pro du zi das pelo mun do
todo e cu jas mi ga lhas nos são co lo ca das. Te mos que
re sis tir e re sis ti mos a isso par ti ci pan do. Con cor do
com V. Exª, Se na dor João Ca pi be ri be. V. Exª ex põe
isso com mu i ta pro pri e da de. Foi co lo ca do na au diên-
cia pú bli ca pela ma nhã e vol ta ao tema com mu i ta
pro pri e da de. Pa ra béns pela pre o cu pa ção e con tri bu i-
ção que V. Exª nos traz nes se pro nun ci a men to so bre
eco no mia mun di al.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor.

Eu gos ta ria de po der es cla re cer como nós bra si-
le i ros e esse con sen so dos po bres do Sul po de mos
sen tar numa mesa de ne go ci a ção com al ti vez, de fen-
den do nos sos in te res ses.

Le rei aqui al gu mas pro pos tas do Clu be de
Enge nha ria, com as qua is con cor do e me pa re ce algo 
con sen su al den tro da nos sa so ci e da de.

O Clu be de Enge nha ria diz:

Como a po lí ti ca dos Esta dos Uni dos
em re la ção à Amé ri ca La ti na só aten de aos
in te res ses das com pa nhi as ame ri ca nas,
cabe a nós, de fen der uma nova po lí ti ca la ti-
no-ame ri ca na, cen tra da na de fe sa dos in te-
res ses dos nos sos po vos. Po de mos des ta-
car os pon tos mí ni mos de uma tal po lí ti ca:

1. um es for ço pela con so li da ção do
Mer co sul;

Esse é o pon to nú me ro um. Mas eu que ria
aqui me ater a esse enun ci a do das pro po si ções do
Clu be de Enge nha ria, quan do diz que a po lí ti ca
ame ri ca na é em de fe sa das com pa nhi as ame ri ca-
nas. Re pe te exa ta men te o que o Pre si den te Lula
afir mou na Ingla ter ra, di zen do que a po lí ti ca ame ri-
ca na, os ame ri ca nos e o Go ver no ame ri ca no pen-
sam pri me i ro nos ame ri ca nos, se gun do nos ame ri-
ca nos, ter ce i ro ne les e, em quar to lu gar, se so brar
tem po, con ti nu am pen san do ne les. Ora, isso é um
elo gio, por que de mons tra cla ra men te que a so ci e da-

de ame ri ca na tem um pro je to na ci o nal e em to dos
os mo men tos só pen sa nes se seu pro je to na ci o nal e 
so be ra no.

O pri me i ro pon to é um es for ço de con so li da ção
do Mer co sul. Isso a po lí ti ca ex ter na bra si le i ra con tem-
pla e im ple men ta nes te mo men to.

2. a ne ces si da de de que o gru po de
pa í ses do Mer co sul te nha uma po si ção de
uni da de em to das as ques tões re la ti vas aos
in te res ses co muns, em to dos os fó runs eco -
nô mi cos mun di a is. Ou seja, in sis te no for ta-
le ci men to do Mer co sul;

3. am pli a ção do Mer co sul para os de-
ma is pa í ses la ti no-ame ri ca nos, como, por
exem plo, os pa í ses an di nos: a Bo lí via, a Co -
lôm bia, a Ve ne zu e la e o Equa dor;

4. a cri a ção de acor dos bi la te ra is do
Mer co sul com a Chi na, Rús sia e Índia, que
têm in te res ses co muns co nos co, que nes ta
or dem po dem ser os mer ca dos con su mi do-
res e for ne ce do res de que ne ces si ta mos em 
mu i tos pro du tos;

5. a cri a ção de acor dos bi la te ra is do
Mer co sul com a União Eu ro péia, cri an do no -
vos ca na is co mer ci a is e es tra té gi cos;

6. a de fe sa do mer ca do in ter no com o
fun da men to eco nô mi co cen tral de uma re to-
ma da do de sen vol vi men to;

7. a de fi ni ção pelo Con gres so de li mi-
tes para os ne go ci a do res, da mes ma for ma
que o Con gres so ame ri ca no es ta be le ceu li -
mi tes para ne go ci a do res ame ri ca nos, de fen-
den do os in te res ses es pe cí fi cos dos seus
re pre sen ta dos;

O Clu be de Enge nha ria faz al gu mas con si de-
ra ções es pe cí fi cas so bre a Alca. É evi den te que é
uma de mons tra ção cla ra de cons ciên cia da so ci e da-
de ci vil bra si le i ra, de po is de ana li sar o ajus te es tru-
tu ral e de to das as po lí ti cas de li be ra li za ção do mer -
ca do, que tem am pli a do as de si gual da des so ci a is
em nos so País, re du zi do a qua li da de de ser vi ços e
co lo ca do a eco no mia bra si le i ra em uma si tu a ção de
gran de fra gi li da de di an te da es pe cu la ção.

Te mos um di ag nós ti co e uma aná li se que vão
nos aju dar a nos po si ci o nar com a al ti vez ne ces sá ria
para de fen der os in te res ses da nos sa so ci e da de, os
in te res ses na ci o na is e do povo bra si le i ro.

Portan to, eu que ria que cons tas se como par te
in te gran te do meu dis cur so tan to a car ta quan to as
pro pos tas do Clu be de Enge nha ria.
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Eu que ria fa lar tam bém so bre a for ma ção da
Rede Par la men tar Inter na ci o nal.

Ora, não se pode fun da men tar a glo ba li za ção
ape nas nos mer ca dos. Pre ci sa mos, sim, nos in te grar
a esse pro ces so, mas é ne ces sá rio cons tru ir mos um
novo mo de lo de glo ba li za ção. E para isso é ne ces sá-
rio que os nos sos par la men tos pas sem a in te ra gir, a
man ter con ta to uns com os ou tros para que te nha mos
um par la men to pla ne tá rio, onde pos sa mos es ta be le-
cer uma gran de dis cus são e, quem sabe, dar um pou -
co mais de le gi ti mi da de ao pro ces so de ne go ci a ção
co mer ci al.

Te nho aqui a de cla ra ção so bre a V Con fe rên cia
Mi nis te ri al da OMC, que de ve rá ser re a li za da en tre os 
dias 10 e 14 de se tem bro de 2003. 

A Rede Par la men tar Inter na ci o nal foi cri a da no
âm bi to do Fó rum Par la men tar de Por to Ale gre. Essa
fren te está em pe nha da com a idéia da cri a ção de um
ou tro pa ra dig ma eco nô mi co e so ci al. E, nes se as pec-
to, es ta mos nos mo bi li zan do para cri ar essa pos si bi li-
da de.

Acre di ta mos que a atu al or dem eco nô mi ca e
mun di al, com o Acor do de Bret ton Wo ods (logo de po-
is da Se gun da Gu er ra, Sr. Se na dor), que di re ci o na as
te má ti cas eco nô mi cas e so ci a is, e a Orga ni za ção
Mun di al do Co mér cio – OMC –, não per mi te al can çar
o re fe ri do ob je ti vo (ou seja, esse novo pa ra dig ma eco -
nô mi co e so ci al). Des de a cri a ção da OMC, em 1995,
o abis mo que se pa ra ri cos e po bres apro fun dou-se
dra ma ti ca men te. A Agen da de De sen vol vi men to de
Doha, re sul tan te da IV Con fe rên cia Mi nis te ri al, em
no vem bro de 2001, na ca pi tal do Qa tar, não me re ce
se quer tal nome.

Na pers pec ti va da V Con fe rên cia Mi nis te ri al,
que terá lu gar em Can cun (Mé xi co), de 10 a 14 de se -
tem bro de 2003, nós, Par la men ta res, pro po mos um
mí ni mo de me di das que pre ten de mos ver in clu í das
na agen da da con fe rên cia. Com pro me te mo-nos a
apo i ar es sas pro pos tas nos de ba tes par la men ta res e
nas re so lu ções que vão ser ado ta das an tes da Con fe-
rên cia e a de fen dê-las no de cor rer da mes ma.

São dez pon tos que a Rede Par la men tar Inter -
na ci o nal pro põe. O pri me i ro pon to é “Ga ran tir o con -
tro le de mo crá ti co”; o se gun do, “Con clu ir pri me i ro os
as sun tos pen den tes e cons tru ir con sen sos”; o ter ce i-
ro, “Man ter e for ta le cer a co ber tu ra dos ser vi ços pú -
bli cos”; o quar to, “O aces so aos me di ca men tos deve
ser ga ran ti do, a sa ú de pú bli ca é a pri o ri da de”; o quin -
to, “Não às pa ten tes so bre a vida”; o sex to, “Pro te ger
a in de pen dên cia dos Acor dos mul ti la te ra is Ambi en ta-
is (AMA); o sé ti mo, “Re for çar a pers pec ti va de mul ti-
fun ci o na li da de da agri cul tu ra no mun do”; oi ta vo,

“Res pon der às ne ces si da des dos pa í ses em vias de
de sen vol vi men to abo lir os sub sí di os para a ex por ta-
ção”; nono, “Me lho rar os di re i tos dos tra ba lha do res e
tra ba lha do ras” e dé ci mo, “Apli car sis te ma ti ca men te
os prin cí pi os de pre ca u ção e de sus ten ta bi li da de”.

Ora, es ses são os dez pon tos que a Rede Par la-
men tar Inter na ci o nal pre ten de que se jam in clu í dos
em pa u ta e de fen di dos du ran te a V Con fe rên cia Mi -
nis te ri al da OMC.

Eu vou me ater ao pri me i ro pon to: “ga ran tir o
con tro le de mo crá ti co”, e so li ci to que seja trans cri to o
con jun to dos pon tos que ci tei aqui. O pro ces so de ne -
go ci a ção da OMC – pre ci sa mos in sis ten te men te re -
pe tir – ca re ce de le gi ti mi da de de mo crá ti ca. Não po de-
mos per mi tir que as de ci sões que se apro fun dam nas
vi das das so ci e da des na ci o na is se jam to ma das sem
a pre sen ça do Par la men to. Esse as pec to me pa re ce
de fi ni ti vo e fun da men tal. Peço aos Srs. Se na do res
que nós nos de mos as mãos na Fren te Par la men tar
Inter na ci o nal e que es te ja mos pre sen tes à V Con fe-
rên cia da OMC, para que pos sa mos de ba ter o as sun-
to com mais afin co nes ta Casa, que vai fu tu ra men te
de fi nir se o Bra sil deve ou não in te grar a Alca ou ou tro
blo co de na ções.

Con fes so que há com ple xi da de de ne go ci a ções
e fal ta de co mu ni ca ção e de in for ma ção. Pos so tes te-
mu nhar que, na XIV Re u nião do Co mi tê de Ne go ci a-
ções Co mer ci a is da Alca, não ha via nin guém da im -
pren sa na ci o nal. Não ha via um jor na lis ta ca paz de
trans mi tir os em ba tes. Ve jam que lá foi lan ça da uma
pro pos ta pelo Pre si den te do Mer co sul. O Pre si den te
do Mer co sul lan çou a pro pos ta na Con fe rên cia de Mi -
a mi – em Mi a mi, em no vem bro, será re a li za da a Con -
fe rên cia Inter na ci o nal da Alça – que a nos sa Amé ri ca
seja de cla ra da re gião fora de sub sí di os à agri cul tu ra,
prin ci pal men te à agri cul tu ra de ex por ta ção – de cla ra-
da re gião isen ta de sub sí dio.

Ima gi no que isso cria um em ba ra ço mu i to gran -
de para as agri cul tu ras pro te gi das, prin ci pal men te a
dos Esta dos Uni dos e a do Ca na dá.

Se ti vés se mos uma re la ção de igual, a glo ba li-
za ção, evi den te men te, iria nos be ne fi ci ar, mas esta
as si me tria, essa de si gual da de en tre as na ções pode
pro vo car mais po bre za para o He mis fé rio Sul e mais
con cen tra ção de ri que za no He mis fé rio Nor te.

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR JOÃO CAPIBERIBE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri dos nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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Ct 332cir/03

Rio de Ja ne i ro, 5 de ju nho de 2003

Exmº Sr.
Dr. Ge ral do Mes qui ta Jú ni or
M.D Se na dor da Re pú bli ca
Pra ça dos Três Po de res
Se na do Fe de ral – Bra sí lia – DF
Cep: 70.160-800 

Se nhor Se na dor,

O Clu be de Enge nha ria, en ti da de cen te ná ria,
que con gre ga en ge nhe i ros, ar qui te tos, agrô no mos
e de ma is pro fis si o na is da área tec no ló gi ca é tam-
bém uma das mais tra di ci o na is e atu an tes en ti da-
des de re pre sen ta ção ci vil do País, e vem dis cu tin-
do a ques tão da ade são do Bra sil à Alca, em seus
múl ti plos as pec tos.

No mo men to em que a ques tão vem se apro fun-
dan do, não nos po de ría mos fur tar, de, mais uma vez,
co la bo rar com uma pro po si ção for mu la da por téc ni-
cos vin cu la dos ao nos so Clu be e de vi da men te apro -
va da pelo Con se lho Di re tor, ver san do so bre o tema.

Por isto es ta mos ane xan do à pre sen te uma có -
pia da Re so lu ção do Con se lho Di re tor que con so li da
os da dos e po si ções de cor ren tes des ta aná li se.

Te mos cer te za que nes te mo men to é ne ces sá-
ria uma dis cus são am pla do as sun to no Con gres so
Na ci o nal, pois es ta mos de fi nin do as ba ses de nos so
fu tu ro, e não po de mos pres cin dir da par ti ci pa ção do
Le gis la ti vo em to das as eta pas da dis cus são. O Con -
gres so, sen do a casa que re pre sen ta o povo bra si le i-
ro, não só tem o di re i to e a obri ga ção cons ti tu ci o nal
de co nhe cer, dis cu tir os ter mos e apro var ou não to -
dos os acor dos in ter na ci o na is. De ime di a to, é nos so
en ten di men to que cabe ao Con gres so Na ci o nal es ta-
be le cer li mi tes cla ros, den tro dos qua is de vem ser
con du zi das as ne go ci a ções para acor dos de tal or-
dem, de for ma que se jam pre ser va dos os in te res ses
de nos so povo.

Assim gos ta ría mos de nos co lo car a dis po si ção
de V. Sª com o ob je ti vo de apro fun dar esta aná li se, vi -
san do co la bo rar com o po si ci o na men to do Con gres-
so Na ci o nal.

Na opor tu ni da de, agra de ce mos sua pre ci o sa
aten ção e aguar dan do a sua con vo ca ção, re gis tra-
mos nos sos pro tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

Aten ci o sa men te, – Re na to da Sil va Alme i da,
Pre si den te do Clu be de Enge nha ria.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DIRETOR
RCD Nº 20/03

EMISSÃO: 20-5-03
VIGÊNCIA: 12-5-03

ASSUNTO: ALCA – POSIÇÃO DO CLUBE DE
ENGENHARIA.

O Con se lho Di re tor do Clu be de Enge nha ria,
em sua Re u nião Ordi ná ria nº 1.213ª re a li za da em
12-5-2003, apro vou pro pos ta so bre a po si ção do
Clu be de Enge nha ria com re la ção a Alca, com as
jus ti fi ca ti vas aba i xo des cri mi na das.

A Alca, foi con ce bi da re pe tin do as ca rac te rís ti-
cas do Naf ta e re pre sen ta, re pe tir em es ca la con ti-
nen tal, o que su ce deu no Mé xi co. Visa, nos pa í ses la -
ti no ame ri ca nos em que isto ain da não acon te ce, a
aber tu ra do mer ca do in ter no aos pro du tos ma nu fa tu-
ra dos ame ri ca nos, a aber tu ra de to das as suas em-
pre sas aos ca pi ta is ame ri ca nos, in clu in do se to res
onde es tas ain da não são pre do mi nan tes, como em
ser vi ços, edu ca ção, sa ne a men to bá si co e en ge nha-
ria. Impli ca ain da, em apli car na Amé ri ca La ti na leis
ame ri ca nas de pro te ção à pro pri e da de in te lec tu al e a
der ro ga ção das leis tra ba lhis tas. E uma to tal e ir res tri-
ta de fe sa dos in ves ti men tos ame ri ca nos so bre qual -
quer le gis la ção ou de ci são que pos sa, efe ti va men te
ou su pos ta men te, vir a pre ju di car apli ca ções ou mes -
mo a ga ran tir o di re i to de de fe sa do meio am bi en te,
leis tra ba lhis tas e de de fe sa do mer ca do in ter no.

Por ou tro lado, não exis te qual quer con tra par ti-
da dos USA, na me di da em que a ma i o ria das bar re i-
ras de pro te ção co mer ci al des ta na ção são não ta ri fá-
ri as, ou mes mo são de ci sões cuja mo di fi ca ção de-
pen de da con cor dân cia do Con gres so ame ri ca no, do -
mi na do pe los in te res ses dos gru pos in ter nos. Como
se viu no caso do aço, as de ci sões do exe cu ti vo e le -
gis la ti vo ame ri ca nos sem pre de fen de rão o mer ca do
in ter no de les con tra as in ves ti das de pro du tos mais
com pe ti ti vos fa bri ca dos fora dos USA. Assim, a eli mi-
na ção de ta ri fas in te res sa a quem de se ja do mi nar o
mer ca do in ter no dos pa í ses da Amé ri ca La ti na sem
abrir seu pró prio mer ca do.

Da mes ma for ma não há re ci pro ci da de pos sí vel
ao ser aber to o mer ca do de com pras go ver na men ta-
is, pois não há com pa nhia la ti no ame ri ca na ca paz de
com pe tir, que dirá ven cer, uma con cor rên cia do go-
ver no ame ri ca no. O mes mo se dá com re la ção a pa -
ten tes ou a pro te ção de in ves ti men tos.

So men te a im plan ta ção de po lí ti cas que as se-
gu rem a con so li da ção de um sis te ma in dus tri al, ci en-
tí fi co e tec no ló gi co, no Mer co sul como um todo, bem
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como a eli mi na ção de bar re i ras não ta ri fá ri as dos pa í-
ses que par ti ci pem des tes acor dos ou tra ta dos, po de-
rá as se gu rar a com pe ti ti vi da de dos nos sos pro du tos
e ser vi ços em qual quer acor do ou tra ta do de co mér-
cio in ter na ci o nal. Por ou tro lado não po de mos es que-
cer que so men te os pa í ses ou gru pos de pa í ses que
fo rem ca pa zes de de sen vol vi men to tec no ló gi co pró-
prio e sus ten ta do, po de rão ter pos si bi li da de de de-
sen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.

Em par ti cu lar, na área de en ge nha ria con sul ti va
e in for má ti ca, o sim ples es ta be le ci men to de pra zos
não ga ran te que esta com pe ti ti vi da de seja al can ça da,
pois a ve lo ci da de com que es tas tec no lo gi as avan-
çam e mu i to ele va da. Se rão ne ces sá ri os es for ços es -
pe cí fi cos nes tas áre as, den tro do Mer co sul, para al -
can çar mas sa crí ti ca, qua li da de, e pre ços para per mi-
tir com pe tir.

Como a po lí ti ca dos USA com re la ção à Amé ri-
ca La ti na só aten de ao in te res ses das com pa nhi as
ame ri ca nas, cabe a nós, de fen der uma nova po lí ti ca
la ti no ame ri ca na, cen tra da na de fe sa dos in te res ses
dos nos sos po vos. Po de mos des ta car como pon tos
mí ni mos de uma tal po lí ti ca:

1. um es for ço pela con so li da ção do Mer co sul;
2. a ne ces si da de de que o gru po de pa í ses do

Mer co sul te nham uma po si ção de uni da de em to das
as ques tões re la ti vas aos in te res ses co muns, em to -
dos os fó runs eco nô mi cos mun di a is;

3. a am pli a ção do Mer co sul para os de ma is pa í-
ses la ti no ame ri ca nos que a ele que i ram ade rir e es ta-
be le cer acor dos bi la te ra is en tre o Mer co sul e os pa í-
ses la ti no ame ri ca nos que não pos sam ade rir;

4. a cri a ção de acor dos bi la te ra is do Mer co sul
com a Chi na, Rús sia e Índia, que nes ta or dem po dem
ser os mer ca dos con su mi do res e for ne ce do res de
que ne ces si ta mos em mu i tos pro du tos;

5. a cri a ção de acor dos bi la te ra is do Mer co sul
com a União Eu ro péia, cri an do no vos ca na is co mer ci-
a is e es tra té gi cos;

6. a de fe sa do mer ca do in ter no como o fun da-
men to eco nô mi co cen tral de uma re to ma da do de sen-
vol vi men to.

7. a de fi ni ção pelo Con gres so, de li mi tes para os 
ne go ci a do res, da mes ma for ma que o Con gres so
ame ri ca no es ta be le ceu li mi tes para ne go ci a do res
ame ri ca nos, de fen den do os in te res ses es pe cí fi cos
dos seus re pre sen ta dos.

Con si de ran do a dis cus são so bre a ALCA e a in -
ser ção do Bra sil nes te acor do ou tra ta do, o Clu be de
Enge nha ria vem se ma ni fes tar da se guin te for ma:

1. Con si de ra mos que es ta be le cer qual quer pra -
zo para en tra da em vi gor da ALCA só aten de a in te-
res ses ex ter nos e não às ne ces si da des dos po vos
bra si le i ro e do Mer co sul, por tan to não de ve mos ace i-
tar qua is quer pra zos;

2. Con si de ra mos que a aber tu ra do mer ca do in -
ter no dos pa í ses do Mer co sul, quer na pro du ção de
mer ca do ri as, quer na de ali men tos ou de ser vi ços,
não cria qua is quer pos si bi li da des de de sen vol vi men-
to para nos sos po vos;

3. Con si de ra mos que a ên fa se de po lí ti ca ex ter-
na nes te mo men to deve ser a con so li da ção do Mer -
co sul, o es ta be le ci men to do Mer co sul como por-
ta-voz co le ti vo dos pa í ses que o com põem, o es ta be-
le ci men to de acor dos bi la te ra is en tre o Mer co sul e ou -
tros pa í ses la ti no-ame ri ca nos, para am pli a ção do
Mer co sul ou am pli a ção do co mér cio bi la te ral res pe i-
tan do as ca rac te rís ti cas de cada povo, e o es ta be le ci-
men to de acor dos de com ple men ta ri da de com a Chi -
na, Rús sia e Índia. Com a União Eu ro péia de vem ser
es ta be le ci dos acor dos que me lho rem nos sas re la-
ções po rém sem cri ar qua is quer la ços que su bor di-
nem nos so de sen vol vi men to;

4. Con si de ra mos que qua is quer acor dos só po -
dem ser es ta be le ci dos com am pla dis cus são de to-
dos os seus itens, de for ma que a so ci e da de como um 
todo e, em par ti cu lar, seus re pre sen tan tes nos Con -
gres sos Na ci o na is de cada país do Mer co sul, pos sam
co nhe cer as im pli ca ções dos mes mos com re la ção
ao seu fu tu ro;

5. Con si de ra mos que os Con gres sos dos pa í ses
do Mer co sul de vem, como o fez o Con gres so ame ri-
ca no, es ta be le cer li mi tes rí gi dos para a atu a ção dos
seus res pec ti vos ne go ci a do res, de for ma a pre ser var
os in te res ses de seus res pec ti vos po vos.

6. Con si de ra mos que, fren te à mul ti pli ci da de de
as pec tos en vol vi dos, e às li mi ta ções im pos tas pelo
“fast track” ob ti do pelo Exe cu ti vo ame ri ca no, é ne ces-
sá rio que o acor do seja dis cu ti do pelo Con gres so
ame ri ca no, para de fi nir no vos li mi tes na ne go ci a ção;

7. Con si de ra mos que qua is quer acor dos só po -
dem ser es ta be le ci dos ten do como ob je ti vo o de sen-
vol vi men to de nos sos po vos;

8. Con si de ra mos, fi nal men te, que a ALCA não
pre en che es tes re qui si tos e não pode ser ace i ta a
ade são do Mer co sul a este acor do, ne ces si tan do ser
apro fun da das as dis cus sões em tor no de uma re for-
mu la ção pro fun da dos ter mos do acor do ou cri a do um 
acor do com uma nova for ma ta ção que subs ti tua o
atu al men te em dis cus são, e de ven do as ne go ci a ções
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nes te sen ti do ter iní cio de ime di a to, sem pra zos que
apres sem sua as si na tu ra.

O Clu be de Enge nha ria, atra vés de sua Di re to-
ria, fará com que esta Ma ni fes ta ção seja en vi a da a to -
dos os mem bros do Con gres so Na ci o nal.

O Clu be de Enge nha ria de ve rá pre pa rar uma
pu bli ca ção, em con jun to com en ti da des co-ir mãs,
apre sen tan do es tu dos so bre as con se qüên ci as da
ade são à Alca, vi san do am pla di vul ga ção.

Ma no el Lapa e Sil va, 1º Se cre tá rio – Re na to
da Sil va Alme i da, Pre si den te – 1213ª Ses são Ordi -
ná ria Con se lho Di re tor, 12 de maio de 2003.

Du ran te o dis cur so do Sr. João Ca pi-
be ri be, 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. Hé lio
Cos ta.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Ilus tre Se -
na dor João Ca pi be ri be, será V. Exª aten di do na for ma
do Re gi men to.

O pró xi mo a usar a pa la vra é o ilus tre Se na dor
pelo Esta do do Pi a uí, Se na dor Mão San ta.

O Se na dor Mão San ta fa la rá nos ter mos do art.
17, § 1º, do Re gi men to Inter no.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Srªs e
Srs.Se na do res, bra si le i ras e bra si le i ros que acom pa-
nham esta ses são do Se na do Fe de ral por meio da te -
le vi são e do rá dio, Sr. Pre si den te, Se na dor Hé lio Cos -
ta, quis Deus que V. Exª es ti ves se pre si din do esta
ses são. Isso mu i to nos hon ra, por que, além de sim bo-
li zar a gran de za do nos so Par ti do, o PMDB, sim bo li za
a gran de za de Mi nas Ge ra is, com seus gran des po lí ti-
cos. A Psi co lo gia nos en si na o con ce i to de mo de la-
gem. Em qual quer pro fis são na qual se que i ra re a li-
zar, tem de se bus car um sím bo lo-mo de lo. Para mim,
Jus ce li no Ku bits check tem sido esse mo de lo. Co in ci-
den te men te, como JK, sou mé di co-ci rur gião de San ta
Casa, sou ale gre, sou sor ri den te, sou oti mis ta, fui
Pre fe i to, fui Go ver na dor. Ele tam bém foi Se na dor, as -
sim como nós es ta mos aqui. 

Um dos dis cur sos mais be los fe i tos nes te Se na-
do Fe de ral foi de um mi ne i ro. O Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, quan do Pre si den te do Se na do Fe de-
ral, com a sua ins pi ra ção, que ren do bus car e mar car a
his tó ria des ta Casa, bus cou os mais be los pro nun ci a-
men tos fe i tos nos 180 anos des te Se na do. S. Exª fez
um li vro e um CD. A meu ver, o mais belo e con tun-
den te dis cur so foi o do Se na dor mi ne i ro Afon so Ari -
nos. O mo vi men to meio trá gi co de nun ci a va o aten ta-
do da Rua To ne le ros, em Co pa ca ba na, no Rio de Ja -

ne i ro, em que fa le ceu o Ma jor Hugo Vaz e foi ví ti ma
tam bém Car los La cer da. Em con se qüên cia des se
pro nun ci a men to é que hou ve o su i cí dio de Var gas. E
os me i os de co mu ni ca ção di zi am que eram men ti ra
os acon te ci men tos, mas o Se na dor di zia des ta Casa:
“Será men ti ra a vi ú va? Será men ti ra os ór fãos?” Isso
é para re cor dar a His tó ria.

Sr. Pre si den te Hé lio Cos ta, o Se na dor João Ca -
pi be ri be fa lou so bre a glo ba li za ção. V. Exª, quan do
era re pór ter, che ga va aos la res dos bra si le i ros – o pri -
me i ro si nal da glo ba li za ção, da mo der ni za ção –, tra -
zen do a boa co mu ni ca ção, a ver da de, e fez to dos nós
avan çar mos.

Eu gos ta ria de ci tar um ho mem da nos sa ge ra-
ção que tal vez V. Exª te nha até en tre vis ta do, John
Fitz ge rald Ken nedy. Ele di zia que de ve mos atra ves sar
uma nova fron te i ra e, para isso, pre ci sa mos ter mu i ta
ima gi na ção, mu i ta ino va ção e mu i ta co ra gem. Ele fez
be los dis cur sos e um de les é um en si na men to para
to dos nós: “Nor te-ame ri ca nos, não per gun te is o que o 
Esta do vos pode dar, mas, sim, o que cada ci da dão
pode ofe re cer aos Esta dos Uni dos”.

Se na dor Hé lio Cos ta, a pre sen ça de V. Exª hoje
nes ta Casa nos ins pi ra, pois re pre sen ta a gran de za
po lí ti ca de Mi nas Ge ra is e do nos so Par ti do. V. Exª
nos fez acre di tar na glo ba li za ção.

E John Fitz ge rald Ken nedy di zia: “Se nós que
so mos a eli te, se nós pri vi le gi a dos não for mos ca pa-
zes de aju dar os mu i tos que so frem, em po bre ci dos e
ne ces si ta dos, essa so ci e da de li vre e de mo crá ti ca pe -
re ce rá”. Tra ta-se de um en si na men to, de uma ver da-
de atu al.

Essa li ção co me çou na an ti gui da de, quan do
Mo i sés, o ma i or lí der da His tó ria do mun do, foi li ber tar
seu povo do Egi to, do exér ci to dos fa raós. E con se-
guiu fazê-lo. Com o dedo de Deus, atra ves sou mar
sem na vi os, em pre en den do qua ren ta anos de luta.
Mo i sés quis de sis tir, por que seu povo não acre di ta va
mais, não que ria obe de cer às leis que ele re ce be ra de 
Deus. Esta vam a ado rar um be zer ro de ouro. Nos qua -
ren ta anos que gui ou seu povo em bus ca de uma ter ra
pro me ti da, qua se de sis tin do, Mo i sés ou viu a voz de
Deus di zer a ele que de ve ria bus car se ten ta an ciãos
mais ve lhos, mais ex pe ri men ta dos para aju dá-lo a
car re gar o far do do povo. Assim nas ceu a idéia do Se -
na do por todo o mun do an ti go, na Gré cia, em Roma
etc.

O Se na do bra si le i ro é um dos mais avan ça dos e 
or ga ni za dos na es tru tu ra de mo crá ti ca do mun do mo -
der no. E tem esta ins pi ra ção: leis boas e jus tas. O
Pre si den te Lula tem tam bém esse en ten di men to, por -
que isso tudo co me çou, Pre si den te Hé lio Cos ta,
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quan do o povo, na bus ca de uma for ma de go ver no,
de cep ci o na do com os po de ro sos, foi à rua e gri tou:
“Li ber da de, igual da de e fra ter ni da de!” Esse gri to der -
ru bou os reis e fez nas cer, nos Esta dos Uni dos, o dis -
cur so de um ho mem que veio dos po bres, como Lula,
ho me na ge an do os mor tos de seu país: “Pres ta mos
uma ho me na gem nes ta ter ra san ta – onde fo ram en -
ter ra dos aque les que lu ta ram pelo go ver no do povo,
pelo povo e para o povo – à De mo cra cia, que deve
per du rar”.

Mas isso tudo ocor reu onde fo ram cri a dos os
três Po de res: o Exe cu ti vo, o Le gis la ti vo e o Ju di ciá rio.
Mon tes qui eu, quan do viu que era com pli ca do, re co-
lheu-se e fez uma re fle xão. Escre veu em vin te anos
L’esprit des lois”, em por tu guês O es pí ri to das leis.

Não sei se V. Exª acom pa nhou essa his tó ria rá -
pi da. Nós pas sa mos pelo co me ço do mun do, pela
Gré cia e Itá lia, e che ga mos à Fran ça, com o Pre si-
den te Fran ço is Mit te rand, que vi veu a de mo cra cia so -
ci al e que é um gran de exem plo, tal vez o ma i or, para o 
Pre si den te Lula, um ope rá rio que hoje é o nos so Pre -
si den te.

Mit te rand de mons trou per se ve ran ça, por que
tam bém per deu duas ele i ções e ga nhou na ter ce i ra,
quan do a Fran ça en fren ta va um pro ble ma que o Bra -
sil en fren ta, o de sem pre go, que foi re sol vi do. Essa é
ou tra his tó ria so bre a qual po de mos con ver sar, mas
era o dra ma da Fran ça. No fim do seu se gun do man -
da to, de po is de qua tor ze anos, aco me ti do por cân cer,
ele es cre veu seu úl ti mo li vro. Qu an do não po dia mais
es cre ver, pe diu a com pa nhia de um ami go, que ha via
ga nho o Prê mio No bel de Li te ra tu ra. Nes se li vro ele
acon se lha to dos os go ver nan tes, Se na dor Eu rí pe des
Ca mar go.

Cre io que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, que
gos ta de ler, deve ter lido e deve le var ao nos so Pre si-
den te o acon se lha men to de Mit te rand, que diz que os
go ver nan tes de vem for ta le cer os con tra po de res, Se -
na dor Luiz Otá vio. Esse é o en ten di men to, e o Pre si-
den te pre ci sa ver que aqui é que tem que ser for ta le ci-
do. Como a jus ti ça, esse equi lí brio é que se ria o me -
lhor para a de mo cra cia. Fa zer leis boas e jus tas –
essa é a ra zão. E que ro apre sen tar uma lei que ten ta-
rei fa zer para o nos so País.

Tra ta-se de pro je to que al te ra o De cre to-lei nº 401, 
de 30 de de zem bro de 1968, para de cla rar a gra tu i da de
de ins cri ção do Ca das tro das Pes so as Fí si cas.

To dos nós apren de mos com o pai, Se na dor Luiz 
Otá vio, e as úl ti mas pa la vras que meu pai vi via a di zer
eram: “A vida está fi can do com pli ca da e di fí cil”. E está
fi can do. Para nos iden ti fi car, te mos cer ti dão de nas ci-
men to, car te i ra de iden ti da de, car te i ra de mo to ris ta,

CPF, car te i ra de Se na dor ago ra, cada qual com um
nú me ro. O Se na dor Pe dro Si mon quer sim pli fi car isso, 
e seu pro je to, com esse ob je ti vo, tor nou-se lei.

Nes se con tex to de tan tos do cu men tos, sur giu o
CPF. Mas sur giu para quê, Se na dor Luiz Otá vio? Para 
fa ci li tar o tra ba lho da Se cre ta ria do Te sou ro, do Mi nis-
té rio da Fa zen da. Não veio fa ci li tar a vida do povo, do
po bre, do ne ces si ta do, do hu mil de a que Key nes se
re fe ria. Veio para eles e vai com pli can do a vida de les.
No iní cio, era exi gi do so men te para os que ti nham
ren da, quan do de cla ra vam o Impos to de Ren da. Ago -
ra, la men ta vel men te, é exi gi do para tudo.

Não que ria can sar V. Exªs, mas que ro di zer o se -
guin te: o car tão de CPF é do cu men to que iden ti fi ca o
con tri bu in te pes soa fí si ca pe ran te a Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral, ar ma ze nan do as in for ma ções ca das-
tra is da pes soa for ne ci das pelo pró prio con tri bu in te e
pe los ou tros sis te mas de da dos da SRF.

Se gun do a lei, cada pes soa pode ins cre ver-se
no ca das tro uma úni ca vez. Por tan to, só pode pos su ir
um úni co nú me ro de ins cri ção. To dos hoje têm que ti -
rar o CPF e, para tal, de vem pa gar uma taxa em tor no
de R$5,00 (cin co re a is). Inclu em-se nes se caso: me -
no res de 16 anos; in ca pa zes; ma i o res de 16 anos e
me no res de 18 anos; ma i o res de 18 anos e me no res
de 70 anos; ma i o res de 70 anos; bra si le i ros re si den-
tes no ex te ri or; es tran ge i ros. O in te res sa do de ve rá
pro cu rar a uni da de da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral
para sua ins cri ção.

Sr. Pre si den te, são mu i tas as pes so as que pre -
ci sam do CPF hoje, para tudo. As pes so as fí si cas ins -
cri tas como con tri bu in tes in di vi du a is ou re que ren tes
de be ne fí ci os de qual quer es pé cie do Insti tu to Na ci o-
nal do Se gu ro So ci al de vem tê-lo. Para tudo é exi gi do
o CPF. E eu di ria que, até para se ins cre ver nos pro -
gra mas so ci a is do PT, Se na dor Eu rí pe des Ca mar go,
tais como o Fome Zero, só se ins cre ve quem ti ver
esse do cu men to do CPF. E se o po bre co i ta do es ti ver
de sem pre ga do? E se o po bre não tem pers pec ti va
ne nhu ma de em pre go?

Já foi es tu da do, Se na dor Hé lio Cos ta, que, para
pro pi ci ar mos 1,5 mi lhão de em pre gos nes te País, o
cres ci men to eco nô mi co do Bra sil de ve ria ser de 6% a
7%. Mas o cres ci men to está como rabo-de-ca va lo:
está para ba i xo, pe los ju ros al tos, pela exor bi tân cia do 
cus to de vida. Tudo é uto pia!

Como o Pre si den te quer a re for ma agrá ria se o
ci da dão pre ci sa do CPF para re ce ber um lote, para o
Bol sa Esco la, para o PET, para o Pro gra ma de Erra di-
ca ção do Tra ba lho Infan til? E esse bra si le i ro não tem
di nhe i ro ne nhum nem pers pec ti va de ga nhá-lo! Se
este País cres ces se de 6% a 7%, se ri am cri a dos só
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1,5 mi lhão de no vos em pre gos. O res to é ig no rân cia e
é men ti ra! Essa é a ver da de!

Então, vi mos aqui para ple i te ar a gra tu i da de
des se do cu men to, que não in te res sa ao po bre, ao ne -
ces si ta do, ao so fri do, mas, sim, à bu ro cra cia do Te-
sou ro Na ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, eu ci ta ria ain da, em res -
pe i to a Mi nas Ge ra is, que pre si de esta ses são, os nú -
me ros de lá re la ti vos aos CPFs:

– re gu la res: 6.475. 211;
– pen den tes de re gu la ri za ção:

2.076.244;
– can ce la dos por que todo ano se fa-

zem can ce la men tos: 4.479.624;
– to tal de CPFs; 13.031.079.
Esse é o qua dro dos nos sos de sas sis-

ti dos, dos nos sos ex clu í dos.
No Pará, os nú me ros são os se guin-

tes:
– re gu la res: 1.284.115;
– pen den tes de re gu la men ta ção:

580.311;
– can ce la dos: 1.506.850;
– to tal: 3.371.276;
– por cen ta gem de can ce la men tos:

45%.

Aten tem V. Exªs para a di fi cul da de do de ses-
pe ra do, do de sem pre ga do. Se vai ao Sine se ins cre-
ver para um lo té ri co em pre go que sur gi rá, se vai se
ins cre ver no Fome Zero, ele pre ci sa apren der isto:
10 mi lhões de con tri bu in tes que não en tre ga ram a
de cla ra ção de isen tos, nos úl ti mos dois anos, po-
dem per der o CPF.

Para con clu ir em tem po, Sr. Pre si den te, é ina-
cre di tá vel, mas mu i tas pes so as des co nhe cem a im-
por tân cia do CPF. É im por tan te res sal tar que, sem
ele, a pes soa não pode re ce ber apo sen ta do ria, com -
prar a cré di to, as si nar fi nan ci a men to ha bi ta ci o nal, fa -
zer se gu ro, ins cre ver-se em con cur so pú bli co. O po -
bre es tu dan te, para se ins cre ver em ves ti bu lar, pre ci-
sa do CPF, que não veio para fa ci li tar a vida dele, mas
veio da bu ro cra cia do Te sou ro, que faz es sas re for-
mas to das com a úni ca in ten ção de au men tar o ca i xa
do Go ver no. Sem o CPF, é im pos sí vel ti rar pas sa por-
te, ins cre ver-se em con cur so pú bli co – o que se ria
uma es pe ran ça para o ci da dão. Como di zia meu pai,
cada vez mais, a vida fica com pli ca da e di fí cil.

O Pre si den te da Re pú bli ca tem que ou vir isso.
Par ti ci par de em pre sas, re ce ber prê mio de lo te ria, re -
que rer cer ti dão ne ga ti va ou re gu la ri da de fis cal de

imó vel ru ral pe ran te a Re ce i ta Fe de ral, ins cre ver-se
nos pro gra mas so ci a is: para to das es sas ações, exi -
ge-se o CPF. O Fome Zero pede o CPF, o Bol sa Esco -
la tam bém o pede, as sim como pro gra mas de re for ma
agrá ria.

A Re ce i ta de ve ria fa zer um tra ba lho de di vul ga-
ção so bre o ca das tra men to do CPF, ex pli ci tan do sua
im por tân cia e seus prin ci pa is ob je ti vos, pois as sim
evi ta ria que tan tas pes so as fi cas sem alhe i as des sas
in for ma ções ou sim ples men te ti ves sem seu car tão do 
CPF can ce la do.

Então, le rei o art. 1º do meu pro je to de lei e pe di-
rei para que o res tan te do do cu men to seja dado como 
lido:

Art. 1º O art. 2º do De cre to-Lei nº 401,
de 30 de de zem bro de 1968, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 2º A ins cri ção no Ca das tro de
Pes soa Fí si ca (CPF), a cri té rio do Mi nis tro
da Fa zen da, al can ça rá as pes so as fí si cas,
con tri bu in tes ou não do im pos to de ren da,
po de rá ser pro ce di da ex of fi cio e, em qual-
quer hi pó te se, será sem pre não-one ro sa
para o ins cri to. (NR)”

Sr. Pre si den te, es sas são as nos sas pa la vras,
ins pi ra das na que le nor te-ame ri ca no, John Fitz ge rald
Ken nedy: Se nós que te mos po de res não pu der mos
aju dar os mu i tos fra cos, po bres, esta so ci e da de de-
mo crá ti ca e li vre pe re ce rá.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MÃO SANTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 289, DE 2003

Alte ra o De cre to-Lei nº 401, de 30 de 
de zem bro de 1968, para de cla rar a gra tu i-
da de de ins cri ção do Ca das tro das Pes-
so as Fí si cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º do De cre to-Lei nº 401, de 30 de

de zem bro de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 2º A ins cri ção no Ca das tro de
Pes so as Fí si cas (CPF), a cri té rio do Mi nis tro
da Fa zen da, al can ça rá as pes so as fí si cas,
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con tri bu in tes ou não do im pos to de ren da,
po de rá ser pro ce di da ex of fi cio e, em qual-
quer hi pó te se, será sem pre não-one ro sa
para o ins cri to.(NR)”

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

Jus ti fi ca ção

O Ca das tro das Pes so as Fí si cas foi ins ti tu í do
pela Lei nº 4.862. de 29 de no vem bro de 1965. Ini ci al-
men te, des ti na va-se ape nas a ca das trar as pes so as
obri ga das à apre sen ta ção anu al da de cla ra ção de
ren di men tos e de bens, para efe i to do im pos to de ren -
da.

O De cre to-Lei nº 401, de 1968, am pli ou a pos si-
bi li da de de que, por um sim ples ato ad mi nis tra ti vo do
Mi nis tro da Fa zen da, a obri ga to ri e da de fos se es ten di-
da para qual quer ci da dão ou gru po de ci da dãos, in de-
pen den te men te ou não de suas obri ga ções para com
o im pos to de ren da. Inclu si ve, a ins cri ção pas sou a
ser, à dis cri ção da au to ri da de ad mi nis tra ti va, ex of fi-
cio, in de pen den te da von ta de do ci da dão.

Com o pas sar do tem po, o Ca das tro ex tra po lou
em mu i to a sua fi na li da de, pu ra men te de ins tru men to
au xi li ar do con tro le fis cal, para su prir a ne ces si da de
de um am plo ca das tro na ci o nal, com apli ca ções e
usos bas tan te di ver sos, tais como os que se ve ri fi cam
na área ban cá ria e em di ver sas áre as pri va das e de
go ver no.

Emer ge cla ra men te, de tudo isso, que o in te res-
se de ar ro lar o ci da dão nes se ca das tro sem pre foi o
do Go ver no. O ci da dão, para os fins de sua vida ci vil,
já está su fi ci en te men te iden ti fi ca do a par tir de seu re -
gis tro ci vil e de seu re gis tro nos ór gãos de iden ti fi ca-
ção pró pri os.

O ide al, in clu si ve, é que um úni co re gis tro, com
um úni co nú me ro, de ve ria ser o su fi ci en te para o iden -
ti fi car, ao lon go de sua vida, para qual quer fi na li da de
pú bli ca ou pri va da. Não se en ten de que hoje, com
todo o apa ra to tec no ló gi co dis po ní vel, ain da se obri -
gue o ci da dão a acu mu lar de ze nas de re gis tros, com
có di gos e nú me ros di fe ren tes.

O im por tan te, no caso, é a cons ta ta ção que,
sen do de in te res se pu ra men te pú bli co, a ins cri ção no
Ca das tro das Pes so as Fí si cas deve ser in te i ra men te
gra tu i ta. Já é bas tan te exi gir do ci da dão que se ins cre-
va em mais um ca das tro, além das de ze nas de ou tros
que o Go ver no lhe im põe. O mí ni mo que se pode es -
pe rar é que ele não te nha ain da de pa gar por isso.

A Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral vem fir man do
con vê ni os com di ver sas ins ti tu i ções, prin ci pal men te

ban cá ri as, para ter ce i ri zar a ins cri ção no Ca das tro.
Nada a ob je tar quan to a isso, na me di da em que pode 
ser sa u dá vel do pon to de vis ta de ra ci o na li za ção ad -
mi nis tra ti va e até mes mo pro por ci o nar aten di men to
mais am plo para os ci da dãos.

To da via, tal como se vê do mo de lo de con vê nio
ane xo à ins tru ção Nor ma ti va nº 190, de 9 de agos to
de 2002. a Re ce i ta Fe de ral in se re cláu su la au to ri zan-
do a ins ti tu i ção con ve ni a da a co brar uma taxa pelo
ser vi ço de aten di men to de que tra ta esse con vê nio.

Essa au to ri za ção é in te i ra men te ir ra zoá vel e
mes mo in cons ti tu ci o nal, na me di da em re pre sen ta na 
prá ti ca a cri a ção de uma taxa de ex pe di en te sem
qual quer fun da men to le gal. O ca das tro é ofi ci al, a ins -
cri ção é uma ati vi da de ad mi nis tra ti va vin cu la da e,
seja ela pro ce di da di re ta men te ou por pes soa con ve-
ni a da, não pode dar en se jo à co bran ça de qual quer
en car go sem a ob ser vân cia do prin ci pio da re ser va
le gal (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 150, in ci so I).

O pro je to que se co lo ca à de li be ra ção tem a fi -
na li da de de res ta be le cer a or dem ju rí di ca, de ter mi-
nan do a não-one ro si da de da ins cri ção no Ca das tro
das Pes so as Fí si cas.

Sala das Ses sões, – Se na dor Mão San ta.
O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Se na dor

Mão San ta, o ilus tre Se na dor Luiz Otá vio deu-me a
opor tu ni da de, ao pas sar-me os tra ba lhos da Mesa
nes ta ses são de hoje, de ou vir V. Exª nes se dis cur so
tão emo ci o nan te, tão im por tan te, tão ob je ti vo. So bre-
tu do, agra de ço a V. Exª as pa la vras lem bra das do re -
pór ter Hé lio Cos ta.

Mas, como di zia, tive o pra zer, a sa tis fa ção e a
hon ra de acom pa nhar V. Exª nes se dis cur so, que foi
uma ver da de i ra aula de His tó ria uni ver sal, co me çan-
do por Mo i sés, pas san do pelo nos so ilus tre mi ne i ro
Afon so Ari nos, pela Fran ça, de Mon tes qui eu e de Mi -
ter rand, por Abra ham Lin coln e en cer ran do com essa
fra se his tó ri ca do Pre si den te Ken nedy. Vou acres cen-
tar umas pa la vras à fra se, Se na dor: Se não pu der mos
sal var os mu i tos que são po bres, não te mos chan ce
de sal var os pou cos que são ri cos. Pa ra béns a V. Exª
pela sua lem bran ça des sas fi gu ras tão im por tan tes
da His tó ria uni ver sal.

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Jef fer son Pé res, a Srª
Se na do ra Lú cia Vâ nia e os Srs. Se na do res
Re gi nal do Du ar te, Edu ar do Aze re do, Le o nel
Pa van, Amir Lan do, Ro dolp ho Tou ri nho e
Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos à Mesa
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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. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Sem

apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res,

Ca ros ci da dãos es pec ta do res, ou vin tes do sis -
te ma de co mu ni ca ção do Se na do Fe de ral em todo o
país,

A des pe i to do seu im pac to vi su al, sim bó li co e,
por tan to, mi diá ti co, o ges to do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, de i xan do-se fo to gra far com um boné do
Mo vi men to dos Tra ba lha do res Sem Ter ra, tem o che i-
ro cho cho da re ve la ção de um se gre do de po li chi ne lo.

Afi nal, Sua Exce lên cia já co o nes ta ra ex pli ci ta-
men te a ra di cal par ti da ri za ção da po lí ti ca de dis tri bu i-
ção de ter ras a par tir do mo men to em que seu go ver-
no no me ou o mi li tan te Mi guel Ros set to para en ca be-
çar o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e en tre-
gou as de le ga ci as re gi o na is do Insti tu to Na ci o nal de
Co lo ni za ção e Re for ma Agrá ria (Incra) a di ri gen tes do
MST, mu i tos de les com ex pe riên cia de nu me ro sas
ocu pa ções ile ga is e pro pri e da des nas res pec ti vas fo -
lhas cor ri das.

Enquan to isso, no cam po, a tem pe ra tu ra não
pára de su bir. Ape sar da ad ver tên cia pre si den ci al de
que sa ques e in va sões pre ju di cam o bom an da men to
da re for ma agrá ria, um dos prin ci pa is co or de na do res
do Mo vi men to, João Pe dro Sté di le, pro cla ma que as
ocu pa ções irão con ti nu ar os mé to dos vi o len tos dos
sem-ter ra for ne cem o pre tex to per fe i to à eter ni za ção
do con fli to na úl ti ma quin ta-fe i ra, ao lado das ce nas
de con fra ter ni za ção do Pre si den te Lula com 27 li de-
ran ças do Mo vi men to, os prin ci pa is jor na is es tam pa-
ram fo tos de mi lí ci as a sol do de fa zen de i ros do Pon tal
do Pa ra na pa ne ma, no in te ri or pa u lis ta, em ple no
exer cí cio de tiro com fu zis AR. – 15, es co pe tas ca li bre
12 e ca ra bi nas. O pre fe i to de Pre si den te Pru den te,
Agri pi no de Lima Fi lho, con vo cou a po pu la ção para
re sis tir à en tra da na ci da de de uma co lu na de
sem-ter ra co man da dos por José Ra i nha.

Não te nho dú vi da de que uma das com po nen tes
da re cen te que da de po pu la ri da de do Se nhor Lula da
Sil va foi a cres cen te im pa ciên cia da opi nião pú bli ca
em face de um go ver no to le ran te – e, por tan to, no li -
mi te co ni ven te – com gru pos que re cu sam sub me te-
rem-se ao im pé rio da lei e da or dem pú bli ca.

Re ce io que se o in cên dio po lí ti co e so ci al no
cam po não for con ti do ime di a ta men te, o go ver no aca -
ba rá por la men tar pre ju í zos bem mais sé ri os que a
per da de al guns pon tos nas pes qui sas de opi nião!

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
A re fe ri da par ti da ri za ção do Mi nis té rio da Re for-

ma Agrá ria e dos qua dros di ri gen tes do Incra re ti rou
des sas es tru tu ras qual quer ves tí gio de au to ri da de
mo ral e le gi ti mi da de po lí ti ca para con ti nu a rem a con -
du zir essa re for ma. Tan to isso é ver da de que gran des,
pe que nos e mé di os agro pe cu a ris tas de to das as re -
giões bra si le i ras, pro pri e tá ri os de ter ras com pro va da-
men te pro du ti vas, ame a ça dos pela vi o lên cia con tra
seu pa tri mô nio, seu ga nha-pão e a in te gri da de de
seus la res, mul ti pli cam ape los de ses pe ra dos aos Mi -
nis tros da Agri cul tu ra, Ro ber to Ro dri gues, e da Jus ti-
ça, Már cio Tho maz Bas tos, des cren tes que es tão da
im par ci a li da de dos fis ca is do Incra.

Con si de ro que a ur gên cia e os pe di dos do mo -
men to exi gem uma me di da su fi ci en te men te for te para 
ga ran tir a lei, a or dem e a paz no cam po, por esta ra -
zão, que ro aqui pro por que a res pon sa bi li da de pela
exe cu ção da re for ma agrá ria seja trans fe ri da aos ba -
ta lhões de en ge nha ria do Exér ci to Bra si le i ro, es pa-
lha dos pelo ter ri tó rio na ci o nal, dis põem eles da in-
fra-es tru tu ra, da ex pe riên cia, dos re cur sos hu ma nos
e, so bre tu do, da cre di bi li da de e res pe i ta bi li da de ne-
ces sá ri as para as su mir as ta re fas de de mar ca ção de
Ter ras; re a li za ção de obras de cons tru ção de equi pa-
men tos co le ti vos in dis pen sá ve is aos as sen ta men tos,
dis tri bu i ção de ces tas bá si cas, fer ra men tas, se men-
tes e ou tros in su mos, e a ga ran tia de se gu ran ça e ou -
tros ser vi ços pú bli cos às fa mí li as re cém-as sen ta das.

Te nho cer te za de que to dos lu cra rão com essa
mu dan ça: o Go ver no, que res ta u ra rá sua au to ri da de,
ora ame a ça da por um “fogo ami go” ca paz de tor rar a
le gi ti mi da de pre si den ci al e a ima gem da ad mi nis tra-
ção; a so ci e da de, que con ta com o de sen vol vi men to
pa cí fi co do agro ne gó cio para co lo car co mi da abun-
dan te e ba ra ta na mesa nos sa de cada dia e, pa ra le la-
men te, sus ten tar o bom de sem pe nho da ba lan ça co -
mer ci al; os pró pri os cam po ne ses, an si o sos por con -
quis tar a tran qüi li da de e o sus ten to de suas fa mí li as
tra ba lhan do em paz na pró pria ter ra.

Por úl ti mo, mas não em úl ti mo, lu cra rá o pró prio
Exér ci to, a mais nu me ro sa e so ci al men te ca pi la ri za da
das nos sas For ças Arma das. No en ten der aba li za do
de ci en tis tas po lí ti cos bra si le i ros e es tran ge i ros,
como Alfred Ste pan e Ale xan dre Bar ros, a ins ti tu i ção
vem so fren do, há vá ri os anos, de uma cri se de iden ti-
da de, na bus ca de nova mis são que lhe dê sen ti do de -
po is que a vi tó ria so bre a sub ver são ar ma da e o fim
da Gu er ra Fria evi den ci a ram o ca rá ter se cun dá rio do
ce ná rio ge o es tra té gi co da Amé ri ca do Sul e de nos sa
in ca pa ci da de de com pe tir com os ar se na is cada vez
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mais so fis ti ca dos das gran des po tên ci as. De ou tra
par te, está fora de co gi ta ção a idéia de con fe rir aos
mi li tan tes fun ções de mi lí cia no com ba te ao cri me or -
ga ni za do, pois seu tre i na men to como pro fis si o na is no 
em pre go da vi o lên cia con tra ini mi gos ex ter nos não os 
tor na ade qua dos à ta re fa de ze lar pela se gu ran ça pú -
bli ca nos gran des cen tros ur ba nos.

Cre io, no en tan to, que a mis são de exe cu tar a
re for ma agrá ria será bem re ce bi da pe los co man dan-
tes do Exér ci to, pelo Mi nis tro da De fe sa e pelo Pre si-
den te Lula como gran de opor tu ni da de de so lu ci o nar
uma cri se que ar ras ta um des tru ti vo po ten ci al de ins -
ta bi li da de para a nos sa vida re pu bli ca na.

Mu i to obri ga do.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho à tri bu na para com par ti lhar com V.
Exªs de uma ini ci a ti va que mu i to con tri bui para a ci da-
da nia dos gru pos so ci al men te des fa vo re ci dos. Tra-
ta-se do Pro gra ma Di ver si da de na Uni ver si da de, cri a-
do na ges tão do Mi nis tro Pa u lo Re na to, em se tem bro
do ano pas sa do. Ele se des ti na a pro mo ver a eqüi da-
de e a di ver si da de na edu ca ção su pe ri or para
afro-des cen den tes e in dí ge nas.

O pro gra ma, que con sis te numa po lí ti ca de
Esta do, foi cri a do a par tir da trans for ma ção da Me di-
da Pro vi só ria nº 63 na Lei nº 10.558, de 13 de no vem-
bro de 2002 – apro va da pela Câ ma ra e pelo Se na do e 
pro mul ga da pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral, em
14 de no vem bro do ano pas sa do.

O Pro gra ma dis põe de 9 mi lhões de dó la res ne -
go ci a dos com o BID para ela bo rar po lí ti cas de me lho-
ria da qua li da de do en si no mé dio, com ên fa se na de -
fe sa da in clu são e ao com ba te à dis cri mi na ção ra ci al
e ét ni ca no País.

É uma ação pi o ne i ra e con cre ta de apo io às po -
lí ti cas afir ma ti vas no en si no mé dio e foi con ce bi da du -
ran te os de ba tes que an te ce de ram a Con fe rên cia da
ONU so bre ra cis mo em Dur ban, na Áfri ca do Sul.

To da via, des de o iní cio do Go ver no, fi cou pa ra li-
sa da toda a in ter lo cu ção com a so ci e da de ci vil e com
or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro. Há dez me ses fo -
ram as si na dos con vê ni os com seis ONGs dos Esta -
dos da Ba hia, Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo. Ao todo es -
tão sen do re pas sa dos 342.438 mil re a is para es sas
ins ti tu i ções em pro je tos ex pe ri men ta is. Mas a úl ti ma
par ce la não foi re pas sa da.

A pa ra li sia ge ren ci al pro vo cou o des per dí cio de
um se mes tre, tam bém com pre ju í zo fi nan ce i ro. Nes se

tem po, o Bra sil per deu a opor tu ni da de de uti li zar 5 mi -
lhões de dó la res pre vis tos no or ça men to de 2003.
Mas es ta mos pa gan do, des de 18 de fe ve re i ro, ta xas
de zero vír gu la se ten ta e cin co por cen to (0,75%), a
cha ma da Co mis são de Cré di to, pre vis ta em cláu su las
do Con tra to as si na do com o Ban co Inte ra me ri ca no de 
De sen vol vi men to, o BID, em 18 de de zem bro do ano
pas sa do.

Em boa hora o Go ver no re to ma o pro gra ma, pelo
que se de duz dos edi ta is pu bli ca dos nos jor na is do úl ti-
mo dia oito, abrin do pro ces so se le ti vo pú bli co de en ti da-
des que man têm cur sos pré-ves ti bu la res para ne gros e
ca ren tes em nove es ta dos da Fe de ra ção.

Essas en ti da des de ve ri am re ce ber 65% do to tal
de re cur sos do Pro gra ma. Os ou tros 35% res tan tes
dos re cur sos se ri am alo ca dos para es tu dos e pes qui-
sas de po lí ti cas de in clu são so ci al, o for ta le ci men to
ins ti tu ci o nal e a di fu são de as sun tos re la ci o na dos ao
tema.

A ini ci a ti va, ain da que com um se mes tre de atra -
so, é lou vá vel. Mas cer ca de 3 mil es tu dan tes do en si-
no mé dio de i xa ram de ser aten di dos des de ja ne i ro.

O atu al Go ver no me re ce nos so re co nhe ci men to
por le var adi an te pro gra mas con sis ten tes vol ta dos
para re du ção de in jus ti ças so ci a is, ain da que lan ça-
dos pelo Go ver no do PSDB.

Obri ga da.

A REFORMA PREVIDENCIÁRIA

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na, na tar de
de hoje, para co men tar o edi to ri al do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo Inti tu la do “Va i vém na Re for ma”, pu bli ca do na
sua edi ção de 12 de ju lho do cor ren te.

O ar ti go é de ex tre ma atu a li da de, pelo que en -
ten do que a in ser ção nos Ana is do Se na do é opor tu-
na e ser ve, in clu si ve, de avi so para o Pre si den te Lula
so bre a pos si bi li da de de o go ver no ver-se obri ga do a
re tor nar à es ta ca zero ou a op tar por um mero ar re-
me do de re for ma no atu al re gi me pre vi den ciá rio.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, ...

Ocu po hoje esta tri bu na para um bre ve co men-
tá rio a res pe i to da nos sa eco no mia, ba se a do na ma -
té ria in ti tu la da “Ren da de sa ba 15% em um ano, diz
IBGE”, pu bli ca da no jor nal Fo lha de S. Pa u lo, edi ção
de 27 de ju nho do cor ren te ano.

A ma té ria, que so li ci to seja in se ri da nos ana is
do Se na do Fe de ral, des ta ca o au men to da taxa de
de sem pre go e a que da da ren da do tra ba lha dor, além 

de res sal tar a pre o cu pa ção do vice-pre si den te da Re -
pú bli ca com a ne ces si da de de se re to mar o cres ci-
men to eco nô mi co no país.

O tex to, que pas so a ler, para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O QUADRO SOCIAL BRASILEIRO

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ve nho nes te mo men to a esta tri bu na co -
men tar o ar ti go in ti tu la do “O ca tas tro fis mo des mo ra li-
za do”, pu bli ca do no jor nal O Esta do de S.Pa u lo, edi -
ção de 9 de ju lho do cor ren te ano.

O tex to, que so li ci to seja in se ri do nos Ana is do
Se na do, mos tra a evo lu ção al can ça da pelo Bra sil no
Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no-IDH, das Na-

ções Uni das, o que “des po ja de qual quer fun da men to
a bar ra gem de acu sa ções de in sen si bi li da de so ci al
des fe ri das anos a fio con tra o go ver no Fer nan do Hen -
ri que”.

O tex to que pas so a ler para que fi que in te gran-
do este pro nun ci a men to, é o se guin te:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, o Pre si den te Lula tem en fa ti za do, re i te ra-
das ve zes, o seu pro pó si to de con cen trar to dos os es -
for ços, em ter mos de po lí ti cas pú bli cas, no sen ti do de
re vi go rar a eco no mia do País, o que ele cha ma de
“es pe tá cu lo do cres ci men to”. O dis cur so do Pre si den-
te ex põe a con tra di ção exis ten te en tre a ocor rên cia,
no País, de to dos os po ten ci a is ne ces sá ri os para o
cres ci men to eco nô mi co e uma eco no mia que pa ti na
em ín di ces que, hoje, não al can çam, ao me nos, o
cres ci men to ve ge ta ti vo de sua po pu la ção.

O Bra sil os ten ta to dos os mi cro cli mas do pla ne-
ta. Aqui se pode pro du zir a qua se to ta li da de dos pro -
du tos agrí co las, du ran te todo o ano, o que sig ni fi ca
mer ca do ga ran ti do, tan to in ter no, quan to, prin ci pal-
men te, ex te ri or. A agri cul tu ra bra si le i ra está en tre as
me lho res do mun do em ter mos de qua li da de e pro du-
ti vi da de. A po pu la ção, ape sar dos ele va dos ín di ces
de ur ba ni za ção das úl ti mas dé ca das, car re ga, no
san gue, uma es pé cie de “DNA ru ral”, o que a ha bi li ta
para as mais di fe ren tes ati vi da des do cam po, tam bém
com ga nhos de pro du ti vi da de que se trans for mam em 
van ta gens com pa ra ti vas em re la ção a ou tros pa í ses.

Mas o que mais cha ma a aten ção no dis cur so e
na prá ti ca do Pre si den te Lula é a sua con vic ção de
que o País pode aca bar com a fome de mi lhões de
con ter râ ne os. É aí que se re for ça con tra di ção es tam-
pa da na pa la vra in dig na da do Pre si den te: não há que
se con vi ver com ta ma nhas de si gual da des re gi o na is e 
pes so a is num país com ta ma nhos po ten ci a is. Então,
o dis cur so em nome do cres ci men to cha ma a aten ção
para pro je tos que bus quem, na ver da de, o de sen vol-
vi men to eco nô mi co, o que sig ni fi ca cres ci men to com
dis tri bu i ção de ren da.

Não se pode ne gar que o Bra sil é um país de si-
gual. Aqui, as dis pa ri da des são mais que vi sí ve is, tan -

to em ter mos pes so a is, como re gi o na is. Isso sig ni fi ca
que a po bre za e a mi sé ria se dis se mi nam por todo o
seu ter ri tó rio, mas elas são mais con tun den tes em de -
ter mi nas re giões. Ocor re que as re giões mais po bres
tam bém pos su em po ten ci a is ini gua lá ve is de de sen-
vol vi men to eco nô mi co. Então, é ali que é mais vi sí vel
tal con tra di ção en tre pos si bi li da de e re a li da de. É bem
ver da de que não se tra ta de fe nô me no ex clu si va men-
te bra si le i ro. Bas ta que se re pa re no mapa dos re cur-
sos na tu ra is do pla ne ta e se verá que, tam bém con -
tra di to ri a men te, é nos pa í ses mais po bres que se
con cen tram os ma i o res po ten ci a is na tu ra is. Exem plo
tí pi co é o pe tró leo. Os pa í ses con si de ra dos “gran des”
não pos su em ja zi das que las tre i em as suas eco no mi-
as. Então, a re dis tri bu i ção de ren da pas sa, ne ces sa ri-
a men te, por de ci sões po lí ti cas.

Ron dô nia é um dos exem plos na ci o na is mais
sig ni fi ca ti vos des sa con tra di ção. Tra ta-se de um Esta -
do lo ca li za do em uma re gião con si de ra da das mais
po bres do País, com sen sí ve is ín di ces de po bre za e
de mi sé ria, num am bi en te na tu ral dos mais sig ni fi ca ti-
vos, o que pode pro pi ci ar pro du ti vi da des das mais
ele va das, se com pa ra das, in clu si ve, com as re giões
mais de sen vol vi das. Por exem plo, a soja ron do ni en se
é mais pro du ti va, por hec ta re, que nas re giões de cul -
ti vo mais tra di ci o nal do País. Em Ron dô nia, co lhe-se,
em mé dia, mais de 3,1 mil qui los por hec ta re, ma i or
que a mé dia na ci o nal e, sig ni fi ca ti va men te, su pe ri or
que a in ter na ci o nal, na casa dos 2,6 mil qui los.

O Esta do tem, por tan to, to das as con di ções
para con tri bu ir para a so lu ção des sa con tra di ção bra -
si le i ra: a con vi vên cia, nada har mo ni o sa, de po bre za
re gi o nal e pes so al com ri que za na tu ral. Ron dô nia
tem, por tan to, to dos os que si tos para a so lu ção dos
pro ble mas que in qui e tam o País e, prin ci pal men te, o
Pre si den te. O povo ron do ni en se quer, e pode, par ti ci-
par do “es pe tá cu lo do de sen vol vi men to”.
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Entre tan to, para que se jam vi a bi li za dos es ses
po ten ci a is e, con se qüen te men te, para que Ron dô nia
pos sa con tri bu ir no sen ti do de que as gran des as pi ra-
ções na ci o na is, em bu ti das nas pro pos tas do Pre si-
den te Lula e re cla ma das nas ur nas das úl ti mas ele i-
ções, se jam con cre ti za das, é pre ci so que se jam cri a-
das as con di ções de in fra-es tru tu ra bá si ca, prin ci pal-
men te no que se re fe re ao es co a men to da pro du ção e
à ofer ta de ener gia elé tri ca. Em am bos os ca sos, vale
en fa ti zar que não se tra ta de ques tões de cu nho es tri-
ta men te es ta du al ou re gi o nal: são, evi den te men te,
ques tões lo ca is de in te res se na ci o nal.

No caso da ener gia elé tri ca, os cus tos para o
abas te ci men to des sas áre as, cha ma das Sis te mas
Iso la dos, que são 300 na Re gião Nor te, já atin gem a
ci fra de R$2,7 bi lhões, so men te em 2003, ob vi a men te
ra te a dos en tre to dos os con su mi do res do País. Isso
sem con tar o des per dí cio, que atin ge ín di ces de 50%,
em ter mos de per das elé tri cas e co mer ci a is.

A dis po ni bi li da de de ener gia elé tri ca é fun da-
men tal na ala van ca gem de qual quer pro ces so de de -
sen vol vi men to e de in clu são so ci al, uma vez que con -
tri bui para a fi xa ção do ho mem em suas co mu ni da-
des, a trans for ma ção de ma té ri as pri mas, a in dus tri a-
li za ção, o des fru te do con for to da vida mo der na, além
do in cre men to da pro du ti vi da de agrí co la, por meio da
mo der ni za ção.

No caso par ti cu lar de Ron dô nia, no sis te ma que
en glo ba tam bém o Acre, a so lu ção para o pro ble ma
da ofer ta de ener gia pas sa por duas ações, si mul tâ-
ne as: em pri me i ro lu gar, a cons tru ção ga so du to Uru -
cu-Por to Ve lho, que, além de to dos os be ne fí ci os que
po de ri am pro pi ci ar ao Esta do para ala van car, prin ci-
pal men te, o seu par que in dus tri al, ge ra ria uma eco-
no mia ex tra de R$80 mi lhões men sa is, de cor ren tes
do con su mo de com bus tí ve is para ge ra ção ter me lé tri-
ca; em se gun do lu gar, a in te gra ção des se sis te ma,
hoje iso la do, ao Sis te ma Inter li ga do Cen tro-Oes te,
por meio da cons tru ção das Li nhas de Trans mis são
Ji-Pa ra ná – Pi men ta Bu e no, Pi men ta Bu e no – Vi lhe na
e Vi lhe na – Ja u ru, no Esta do do Mato Gros so, além
do ne ces sá rio re for ço do tre cho Por to Ve lho – Ji-Pa ra-
ná. Some-se a es sas ações a cons tru ção das duas hi -
dre lé tri cas do Rio Ma de i ra, que, so ma da à usi na ter -
me lé tri ca de Por to Ve lho, irá ge rar, adi ci o nal men te, 7
mil me ga watts de ener gia.

A in ter li ga ção da Re gião Nor te com o Sis te ma
Cen tro-Oes te e, daí, com o res tan te do País po de rá,
no fu tu ro, me lho rar a con fi a bi li da de no for ne ci men to
da ener gia no Sis te ma Elé tri co Bra si le i ro que, por ser, 
pre do mi nan te men te hí dri co, é sen sí vel a al te ra ções
cli má ti cas, como as que ocor re ram, com ma i or in ten-

si da de, no úl ti mo ano. Além dis so, com a am pli a ção e
ex plo ra ção de to das as po ten ci a li da des da ge ra ção
tér mi ca, que se uti li za e que ve nha a se uti li zar do gás
de Uru cu, essa ener gia po de rá ser ex por ta da para o
res tan te do País, ate nu an do os efe i tos da sa zo na li da-
de no sis te ma hi dre lé tri co exis ten te.

É evi den te que es sas ações de vem ser con tex-
tu a li za das em uma po lí ti ca de go ver no, com par ti ci pa-
ção in te rins ti tu ci o nal, en vol ven do a Pe tro bras e a Ele -
tro nor te. A Pe tro bras, para que vi a bi li ze, com a ce le ri-
da de ne ces sá ria, re cla ma da pela po pu la ção ron do ni-
en se, o ga so du to Uru cu – Por to Ve lho. A Ele tro nor te,
que é pro pri e tá ria do tre cho que se es ten de até Ji-Pa -
ra ná e que é con ces si o ná ria dali até Vi lhe na, para
que ela ob te nha a con ces são do tre cho Vi lhe na – Ja -
u ru. Deve in clu ir, tam bém, a re pre sen ta ção po lí ti ca de 
Ron dô nia, bem como a so ci e da de or ga ni za da do
Esta do.

É nes te sen ti do que es ta mos, ago ra, re u nin do
es for ços, no Con gres so Na ci o nal, a par tir da Ban ca-
da Esta du al, para que es sas ações se jam pos tas em
prá ti ca o mais rá pi do pos sí vel. O Go ver no Fe de ral, na
pes soa da Mi nis tra Dil ma Rous sef, da Pas ta das Mi -
nas e Ener gia, tem de mons tra do sen si bi li da de não
ape nas com as ques tões re la ti vas à ge ra ção de ener -
gia elé tri ca, que afli gem a po pu la ção de Ron dô nia e
do País, mas, prin ci pal men te, à agi li za ção dos po ten-
ci a is do Esta do ca pa zes de ate nu ar os gran des pro -
ble mas na ci o na is re la ti vos à pro du ção de ali men tos,
à fome, à ge ra ção de em pre gos, à se gu ran ça pú bli ca,
à ba lan ça co mer ci al, en tre ou tros. Tra ta-se, por tan to,
de ques tões li ga das não ape nas ao cres ci men to, mas 
ao de sen vol vi men to no seu sen ti do mais am plo, que
en vol ve as pec tos eco nô mi cos e so ci a is.

A de ci são po lí ti ca no sen ti do de vi a bi li zar es sas
ações tem o con dão de trans for mar dis cur so em prá ti-
ca. É o que tem co bra do o Pre si den te da Re pú bli ca. É
o que de se ja o povo de Ron dô nia.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA.

Sem apa nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, en con tra-se na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa o PLS
nº 271, de 8 do cor ren te mês, de mi nha au to ria, o
qual, acres cen tan do pa rá gra fos ao art. 39 da Lei nº
8.078, de 1990 – o cha ma do Có di go do Con su mi dor
–, es ti pu la mul ta para o for ne ce dor em caso de des -
cum pri men to dos pra zos.

Tra ta-se de uma ini ci a ti va que visa a aper fe i ço ar
o Có di go do Con su mi dor, vis to que, nes se ci ta do ins -
tru men to le gal, não há pre vi são de mul ta para atra sos
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na en tre ga do pro du to ou do ser vi ço pac tu a do. O PLS
em ques tão, por tan to, pre ten de pre en cher uma la cu-
na da Lei nº 8.078, ao es ti pu lar um pra zo quan do não
hou ver pre vi são em con tra to, e ao mes mo tem po dar
efi cá cia ao dis po si ti vo que tra ta des sa prá ti ca abu si va
e re cor ren te nas re la ções de con su mo.

Deve-se re gis trar, Srªs e Srs. Se na do res, que o
con su mi dor bra si le i ro, não obs tan te a en tra da em vi -
gor da Lei nº 8.078, ape nas co me ça a en ga ti nhar na
exi gên cia dos seus di re i tos. So bre esse as pec to, o
jor nal O Glo bo do dia 9 de mar ço pas sa do pu bli cou
ma té ria em que re pre sen tan te do Insti tu to de De fe sa
do Con su mi dor, en fa ti za que o bra si le i ro ain da está
pre o cu pa do com o seu pró prio con su mo, de for ma in -
di vi du al, e que ain da não sabe o po der que tem, des -
co nhe ce a for ça de uma ação co le ti va, ra ra men te
pen sa em bo i co tar um pro du to e não tem cons ciên cia
dos re fle xos am bi en ta is do seu ato de con su mo.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, não se pode des co-
nhe cer os sig ni fi ca ti vos avan ços pro por ci o na dos pelo
Có di go do Con su mi dor. Nes ses 12 anos de vi gên cia –
des de 11 de mar ço de 1991 – hou ve mu i tos avan ços
nas re la ções de con su mo, mas o con su mi dor bra si le i-
ro so men te apren deu a exi gir qua li da de há me nos de
dez anos. A pró pria ma té ria a que me re fe ri re gis tra
que an tes dis so, a gran de pre o cu pa ção era man ter o
po der de com pra do di nhe i ro. Com a es ta bi li da de da
mo e da e a en tra da de im por ta dos, o con su mi dor
pôde ve ri fi car a qua li da de do pro du to, com pa rar com
ou tros e sa ber qual o va lor que está pa gan do.E se an -
tes ele nem sa bia que ti nha di re i tos, de po is do Có di go
de De fe sa do Con su mi dor ele apren deu a re cla mar.

Está cla ro, Sr. Pre si den te, que esse é um lon go
apren di za do. Por oca sião do dé ci mo se gun do ani ver-
sá rio do Có di go, o di re tor do De par ta men to de Pro te-
ção e De fe sa do Con su mi dor – ór gão do Mi nis té rio da
Jus ti ça –, lem brou que o con su mi dor bra si le i ro “já
está mais in for ma do so bre os seus di re i tos e, quan do
os exer ce, não é mais con si de ra do um im por tu no e
sim uma pes soa cons ci en te da con tri bu i ção que dá à
pró pria cons tru ção da ci da da nia do País”. 

Entre tan to, ele pró prio des ta cou que “há mu i to o 
que evo lu ir, sen do ne ces sá rio que to dos jun tos, pro -
du to res, for ne ce do res e con su mi do res, pos sam as su-
mir um ní vel me lhor de re la ção de con su mo, de qua li-
da de de vida e de ci da da nia”.

Evi den te men te, esse ní vel nas re la ções de con -
su mo e de ci da da nia ain da não foi as si mi la do por to -
dos, exis tin do al guns se to res mu i to re sis ten tes.
Alguns seg men tos do mer ca do ig no ram essa evo lu-
ção e in sis tem em des cum prir os dis po si ti vos le ga is.
Não à toa, os seg men tos dos pla nos e se gu ros de sa -

ú de, os de ati vi da des ban cá ri as, as fi nan ce i ras e os
ser vi ços pú bli cos con cen tram a ma i or par te das que i-
xas le va das aos ór gãos de de fe sa do con su mi dor.

Ou tro se tor es tra té gi co nas re la ções de con su-
mo, para o qual a Lei nº 8.078 trou xe efe i tos be né fi cos
foi o da pu bli ci da de. Alguns anos atrás, a pro pa gan da
en ga no sa era uma prá ti ca cor ri que i ra. O Có di go veio
pre mi ar os anun ci an tes éti cos, tan to quan to os con su-
mi do res. Hoje, agên ci as e anun ci an tes se pre o cu pam
com a in te gri da de de sua ima gem, e já é cla ra a per -
cep ção de que é ne ces sá rio res pe i to aos di re i tos do
con su mi dor e, prin ci pal men te, à sua in te li gên cia.

Como se vê, Sr. Pre si den te, os avan ços pro por-
ci o na dos pela Lei nº 8.078 são ine gá ve is. Entre tan to,
como ocor re com ou tros di plo mas le ga is, esse tam-
bém é pas sí vel de um aper fe i ço a men to, o que, mu i tas
ve zes, só se per ce be ao lon go de sua vi gên cia.

O PLS nº 271, que tra go à apre ci a ção des te co -
len do Ple ná rio, e que ora tra mi ta na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, tem essa fi na li da-
de, ao acres cen tar dois pa rá gra fos ao art. 39 do Có di-
go de De fe sa do Con su mi dor.

Efe ti va men te, o in ci so XII do ci ta do ar ti go, pre vê
como prá ti ca abu si va e ve da da aos for ne ce do res de
pro du tos e ser vi ços “de i xar de es ti pu lar pra zo para o
cum pri men to de sua obri ga ção ou de i xar a fi xa ção do
ter mo ini ci al a seu ex clu si vo cri té rio”. Entre tan to, não
es ta be le ce uma san ção para essa con du ta, acar re-
tan do um de se qui lí brio na re la ção de con su mo, con -
for me ob ser vo na Jus ti fi ca ção, por quan to os con su-
mi do res, quan do atra sam o pa ga men to, so frem san -
ção pe cu niá ria.

Con si de ran do que a de fe sa do con su mi dor,
além de prin cí pio ge ral da ati vi da de eco nô mi ca, é
tam bém de ver do Esta do, acre di to que cabe ao Le gis-
la ti vo edi tar leis que pro mo vam a pro te ção des se seg -
men to, co mu men te mais vul ne rá vel nas re la ções de
con su mo. Assim, o PLS em ques tão pre su me que,
ine xis tin do pre vi são con tra tu al de pra zo para en tre ga
do pro du to ou ser vi ço, essa obri ga ção deve ser cum -
pri da no pri me i ro dia útil se guin te à con tra ta ção; e fixa 
mul ta de no mí ni mo 2% do va lor con tra ta do para o for-
ne ce dor que não cum prir essa obri ga ção, in de pen-
den te men te da in de ni za ção por per das e da nos.

Con vic to de que o pro je to em tela re pre sen ta um
aper fe i ço a men to ao có di go em vi gor, fa vo re cen do um
seg men to fre qüen te men te in de fe so, en ca re ço aos no-
bres Pa res sua acu ra da aten ção, de for ma a me lho rar
as re la ções co mer ci a is e a pro mo ver a ci da da nia.

Mu i to obri ga do.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa -
nha men to ta qui grá fi co.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ...

Sabe-se, e é ce di ço, que o Bra sil se res sen te de
me ca nis mos ade qua dos de pre ser va ção e con ser va-
ção do seu rico pa tri mô nio his tó ri co e ar tís ti co.

Qu a se que aban do na do, des de o pe río do co lo-
ni al, o acer vo pa de ce da cor ro são do tem po e até dos
ban di dos que fur tam pe ças pre ci o sas, ge ral men te
ima gens, ob je tos sa cros e obras de arte de igre jas,
con ven tos e mu se us, cu jos res pon sá ve is as sis tem a
tudo, per ple xos e de cep ci o na dos, ante a im po tên cia,
di an te do cri me or ga ni za do, e a inép cia do Po der Pú -
bli co, tam bém omis so di an te des sa si tu a ção de plo rá-
vel que nos co lo ca, di an te do mun do ci vi li za do, como
povo que ne gli gen cia no cu i dar de sua ri que za cul tu-
ral.

Pois bem, Se nhor Pre si den te, di an te des se ce -
ná rio, até hu mi lhan te para to dos nós bra si le i ros, há
um ór gão que, mes mo di an te das ad ver si da des or ça-
men tá ri as e bu ro crá ti cas, vem cum prin do, den tro do
pos sí vel, sua com pe tên cia, des de o sé cu lo pas sa do.

Tra ta-se do Insti tu to do Pa tri mô nio His tó ri co e
Artís ti co Na ci o nal, o IPHAN, vin cu la do ao Mi nis té rio
da Cul tu ra.

Ago ra mes mo, to mei co nhe ci men to que, em
aten di men to a so li ci ta ção de mi nha au to ria, fe i ta em
2001, essa au tar quia pre ten de ins ta lar, em Boa Vis ta,
Ro ra i ma, um es cri tó rio (sub-re gi o nal, su bor di na do ao 
1º Re gi o nal do Ama zo nas), para cu i dar dos im por tan-
tes mo nu men tos e sí ti os his tó ri cos ali si tu a dos.

É, pois, com sa tis fa ção, como re pre sen tan te da -
que le Esta do nes ta Casa, Se nho ras e Se nho res Se -
na do res, que ve nho a esta tri bu na as si na lar a ini ci a ti-
va dig na de to dos os elo gi os, uma vez que, por exem -
plo, as ru í nas do Sí tio His tó ri co do For te São Jo a-
quim, já tom ba das pelo Esta do, me re cem tam bém o
tom ba men to em ní vel na ci o nal, haja vis ta sua im por-
tân cia na ocu pa ção lu si ta na da Ama zô nia.

Por tan to, de pa ra béns o Iphan, o Con se lho
Esta du al de Cul tu ra de Ro ra i ma e, prin ci pal men te, o
povo da que le Esta do, pela ini ci a ti va, e a cer te za de
que me di das como essa aju da rão a im pe dir a des tru i-
ção, pela ação do tem po, e a di la pi da ção, pela ação
dos ban di dos, do que há de mais bo ni to, ar tís ti ca e
cul tu ral men te, em nos so País, an tes que seja tar de
de ma is.

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

O SR. PRESIDENTE (Hé lio Cos ta) – 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 18 ho ras e 2
mi nu tos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA 
DE INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 02, DE 2003-CN 

“COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR AS
SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E REDES 

DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NO BRASIL”.

Ata da 1ª Re u nião (Insta la ção), re a li za da em
12 de ju nho de 2003.

Aos doze dias do mês de ju nho do ano de dois
mil e três, às de zes se te ho ras e trin ta e dois mi nu tos,
na sala 02 da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a Pre si-
dên cia even tu al do Se na dor Mar co Ma ci el e ain da
com a pre sen ça do Se na dor Edu ar do Aze re do, das
Se na do ras Lú cia Vâ nia, Ana Jú lia Ca re pa, Fá ti ma
Cle i de, Íris de Ara ú jo e Pa trí cia Sa bo ya, das De pu ta-
das Ma ria do Ro sá rio, Te re zi nha Fer nan des, La u ra
Car ne i ro, Ann Pon tes, San dra Ro sa do, Ali ce Por tu-
gal, Su ely Cam pos e Ja ne te Ca pi be ri be e dos De pu-
ta dos Se ve ri a no Alves, João Mag no, Luiz Cou to, Edu -
ar do Bar bo sa e Re gi nal do Lo pes, mem bros, re ú ne-se
a Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to cri a da
pelo re que ri men to nº 02, 2003-CN “com a fi na li da de
de in ves ti gar as si tu a ções de vi o lên cia e re des de ex -
plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes no Bra-
sil”, pre sen tes os Ex-De pu ta dos Ana Cor so e Ge ral do
Re sen de Lima. O Pre si den te de cla ra aber ta a re u nião
de Insta la ção da Co mis são, na qual de ve rão ser ele i-
tos o Pre si den te e Vice-Pre si den te. A Pre si dên cia de -
ter mi na a dis tri bu i ção das cé du las de vo ta ção e con vi-
da para fun ci o na rem como es cru ti na do ras a Se na do-
ra Fá ti ma Cle i de e De pu ta da Ma ria do Ro sá rio. Re a li-
za da a apu ra ção, o nú me ro de vo tos co in ci diu com o
nú me ro de vo tan tes pre sen tes no mo men to e apre-
sen tou o se guin te re sul ta do: com 15 vo tos foi ele i ta
Pre si den te a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya e com o mes -
mo nú me ro de vo tos para Vice-Pre si den te o Se na dor
Edu ar do Aze re do, sen do que hou ve um voto em bran -
co. A Pre si dên cia os de cla ra ele i tos e em pos sa dos. A
Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya, agra de cen do a hon ra que
lhe foi con fe ri da de sig na a De pu ta da Ma ria do Ro sá-
rio para fun ci o nar como Re la to ra da Co mis são. Dada
a pa la vra a Re la to ra, essa agra de ce sua in di ca ção,
te cen do con si de ra ções ge ra is so bre a ex plo ra ção se -
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xu al de cri an ças e ado les cen tes e o trá fi co de mu lhe-
res no país. Em se gui da, fa zem uso da pa la vra o Se -
na dor Edu ar do Aze re do, Se na do ra Lú cia Vâ nia, De -
pu ta do Se ve ri a no Alves e a Se na do ra Íris de Ara ú jo. A
Pre si den te con vo ca re u nião da Co mis são para o dia
25 (quar ta-fe i ra) do cor ren te mês, às 14 ho ras. Não
ha ven do nada mais a tra tar, en cer ra-se a re u nião e,
para cons tar, eu, Fran cis co Na u ri des Bar ros, Se cre tá-
rio da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, lida e
apro va da, será as si na da pela Se nho ra Pre si den te e
irá à pu bli ca ção, jun ta men te com o acom pa nha men to
ta qui grá fi co, que faz par te in te gran te da pre sen te ata. 

O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Srªs e
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos Fe de ra is, de -
cla ro ins ta la da a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to, cri a da por meio do Re que ri men to nº
02/2003, do Con gres so Na ci o nal, com a fi na li da de de
in ves ti gar as si tu a ções de vi o lên cia e re des de ex plo-
ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes no Bra sil.

Antes de mais nada, eu gos ta ria de di zer que,
con for me acor da do en tre as Li de ran ças, foi in di ca da
para a Pre si dên cia des ta Co mis são a Se na do ra Pa trí-
cia Go mes, e, para a Vice-Pre si dên cia, o Se na dor
Edu ar do Aze re do.

Esta Pre si dên cia con vi da as Srªs e os Srs. Par -
la men ta res pre sen tes para pro ce de rem à ele i ção e
so li ci ta à Se cre ta ria que dis tri bua as cé du las para a
vo ta ção. De se jo, ain da, pe dir aos Par la men ta res pre -
sen tes que de po si tem seus vo tos na urna que se en -
con tra à mi nha es quer da.

Qu e ro con vi dar, tam bém, os es cru ti na do res.
Gos ta ria de con vi dar, pela Câ ma ra dos De pu ta dos, a
De pu ta da Ma ria do Ro sá rio; pelo Se na do Fe de ral, a
Se na do ra Fá ti ma Cle i de, que se en con tra pre sen te.
Então, já fo ram de sig na dos os dois es cru ti na do res.

Foi in di ca da para a Pre si dên cia a Se na do ra Pa -
trí cia Go mes; e o Se na dor Edu ar do Aze re do, para a
Vice-Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Inda go
se po de mos co me çar. (Pa u sa)

Vou pro ce der à cha ma da dos Mem bros da Co -
mis são.

Co me ça rei pela Câ ma ra dos De pu ta dos.
De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, De pu ta da Te re zi-

nha Fer nan des, De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro, De pu ta da
La u ra Car ne i ro, De pu ta da Ana Pon tes, De pu ta da
San dra Ro sa do, De pu ta do Edu ar do Bar bo sa, De pu-
ta da Su e li Cam pos, De pu ta do Arnal do Fa ria de Sá,
De pu ta do Ma u rí cio Ra be lo, De pu ta da Ja ne te Ca pi be-
ri be, De pu ta do Se ve ri a no Alves.

Ago ra, va mos à cha ma da dos Se na do res.

Se na dor De mós te nes Tor res, Se na dor Edu ar do
Aze re do, Se na do ra Lú cia Vâ nia. A Se na do ra Serys
Slhes sa ren ko está no ex te ri or. Se na do ra Ana Jú lia
Ca re pa, Se na do ra Fá ti ma Cle i de. O Se na dor Flá vio
Arns não se en con tra. Os Se na do res Alo i zio Mer ca-
dan te e Pa u lo Paim tam bém não se en con tram.
Então, Se na do ra Iris de Ara ú jo, Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca, Se na dor Mão San ta, Se na dor Au gus to Bo -
te lho e Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes.

Va mos con vi dar, ago ra, as duas es cru ti na do ras,
Se na do ra Fá ti ma Cle i de e a De pu ta da Ma ria do Ro -
sá rio.

Gos ta ria de sa ber se al gum par la men tar pre-
sen te...

A SRA. – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Pois não.
A SRA. – De pu ta dos Luiz Cou to e Ali ce Por tu-

gal.
O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Como a

De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro não está pre sen te, V. Exª
po de ria... Então, o De pu ta do Luiz Cou to. Do PT, os
dois ti tu la res com pa re ce ram.

A SRA. – Sr. Pre si den te, te mos a pre sen ça da
De pu ta da Ali ce Por tu gal, do PcdoB, que é su plen te
do De pu ta do Ma u rí cio, do PL.

O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Então, a
se nho ra, por fa vor, que i ra com pa re cer, por que, ape-
sar de já ter mos atin gi do o quo rum, sua pre sen ça é
im por tan te para am pli ar o quo rum des sa re u nião de
ins ta la ção.

Ago ra, eu gos ta ria de cha mar as duas es cru ti-
na do ras, a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio e a Se na do ra
Fá ti ma Cle i de.

Com pa re ce ram seis Se na do res e dez De pu ta-
dos; por tan to, de ve mos en con trar de zes se is so bre-
car tas.

(Pro ce de-se à apu ra ção dos vo tos)
O SR. PRESIDENTE (Mar co Ma ci el) – Fo ram en-

con tra dos 15 vo tos para a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya
Go mes e para o Se na dor Edu ar do Aze re do e um voto
em bran co, que deve ter sido de um dos can di da tos.

Con vi do, ago ra, com mu i ta sa tis fa ção, a Se na-
do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes e o Se na dor Edu ar do
Aze re do para ocu pa rem, res pec ti va men te, os car gos
de Pre si den te e Vice-Pre si den te des ta Co mis são.

Antes de en cer rar a mi nha par ti ci pa ção, que foi
a mais bre ve quan to de se já vel para os Mem bros des -
ta Co mis são, eu gos ta ria de cum pri men tar os ele i tos
e de se jar ple no êxi to ao de sen vol vi men to dos tra ba-
lhos des ta CPMI, que tem, para mim, uma sig ni fi ca-
ção mu i to im por tan te, so bre tu do por se tra tar de uma
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ma té ria que en vol ve não so men te o apri mo ra men to
de mo crá ti co do País, mas a boa prá ti ca da ci da da nia,
por que te nho sem pre pre sen te que a ci da da nia co-
me ça na cri an ça.

Con vi do a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes
para ocu par a Pre si dên cia, ao lado do Se na dor Edu -
ar do Aze re do, Vice-Pre si den te. (Pa u sa)

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Nes te mo men to, a Pre si dên cia de sig na para a
re la to ria da co mis são a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio e
a con vi da para to mar as sen to à Mesa.

Antes de pas sar a pa la vra às Srªs e aos Srs. Se -
na do res e às Srªs e aos Srs. De pu ta dos, eu gos ta ria
de agra de cer a to dos pela con fi an ça e opor tu ni da de
que te nho, nes te mo men to, de dar con ti nu i da de a
uma luta que te nho tra va do, ao lon go de toda a mi nha
vida, que é jus ta men te a de fe sa in tran si gen te dos di -
re i tos das cri an ças e dos ado les cen tes do nos so
País.

Fa rei um bre ve re la to so bre essa his tó ria.
Ve nho do Esta do do Ce a rá, um Esta do po bre,

com mu i tas di fi cul da des, como tan tos ou tros do nos -
so País. Lá, a di fi cul da de de ga ran tir es ses di re i tos às
cri an ças e ado les cen tes faz par te da luta de toda uma 
so ci e da de, que se vem en vol ven do e pro gre din do
nes se sen ti do, eu di ria, ao lon go dos anos, pela nos sa
união, pela nos sa for ça, pela nos sa de ter mi na ção e
pela von ta de de trans for mar não só o meu Esta do, o
Esta do do Ce a rá, mas todo o nos so País, em um lu -
gar mais jus to e onde as nos sas cri an ças, como tão
bem dis se o Se na dor Mar co Ma ci el, te nham o di re i to
de ser cri an ças, te nham o di re i to à ple na ci da da nia.
Que es ses di re i tos se jam ga ran ti dos.

Ve nho de um man da to de Ve re a do ra, por For ta-
le za, de um man da to de De pu ta da Esta du al, e te nho
ago ra o pri vi lé gio de re pre sen tar o povo do Ce a rá,
como a pri me i ra Se na do ra da mi nha ter ra.

Des de o iní cio dos nos sos tra ba lhos no Se na do
Fe de ral, ve nho bus can do par ce ria, prin ci pal men te
com a so ci e da de, a fim de en con trar al ter na ti vas con -
cre tas para que pos sa mos al can çar este ca mi nho, o
de uma so ci e da de mu i to mais jus ta e mu i to me lhor. E
esse ca mi nho, no meu pon to de vis ta, só po de rá ser
al can ça do se for mos ca pa zes de pa gar uma dí vi da
que te mos com as nos sas cri an ças e com os nos sos
ado les cen tes.

Sem dú vi da al gu ma, a ex plo ra ção se xu al tal vez
seja uma das pi o res for mas da vi o lên cia que se co-
me te con tra as nos sas cri an ças nes te País, e a cri a-
ção des sa CPI Mis ta – que con tou des de o iní cio com
a de ter mi na ção, com a von ta de, com o ca ri nho, com a 

pa i xão da De pu ta da Ma ria do Ro sá rio – ocor re num
mo men to his tó ri co, num mo men to em que nos so País 
pas sa, cer ta men te, por gran des trans for ma ções. Ele -
ge mos ago ra um novo Pre si den te que con se guiu con -
ta gi ar o nos so povo com a es pe ran ça de que era pos -
sí vel trans for mar este País. E esse mes mo Pre si den te
de ter mi nou, na pri me i ra re u nião com seus Mi nis tros,
um tra ba lho con jun to para que pu dés se mos aca bar
de uma vez por to das com a ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e de ado les cen tes em nos so País.

Portan to, acre di to que esta CPMI seja cri a da
num mo men to mu i to im por tan te e mar ca esse mo-
men to his tó ri co. A úl ti ma foi fe i ta há dez anos e ob te ve
gran des fru tos e êxi tos, por que con se guiu, aci ma de
qual quer co i sa, mo bi li zar a so ci e da de bra si le i ra para
que pu des se tam bém, não só no tra ba lho e no
dia-a-dia, po rém mais do que isso ain da, tor nar-se
nos sa par ce i ra na luta pe los di re i tos da cri an ça e do
ado les cen te.

Ago ra, es ta mos vi ven do um novo mo men to.
Des de o iní cio, bus ca mos con ver sar com a so ci e da de
a res pe i to da im por tân cia de que essa CPI Mis ta pu -
des se ser ins ta la da ago ra. A prin cí pio, sen do mu i to
fran ca e sin ce ra, to dos nós, de al gu ma for ma, ti ve mos
al gu ma re sis tên cia, por que acre di tá va mos que o mo -
men to que o Bra sil está vi ven do é o das gran des re -
for mas, ha ven do a im por tân cia de que a Na ção pu-
des se es tar aten ta a essa pa u ta de re for mas, que é
es sen ci al para o seu de sen vol vi men to e cres ci men to.
Mas tam bém che ga mos à con clu são de que era o
mo men to de, mais uma vez, tra zer a so ci e da de a
essa mo bi li za ção e bus car ago ra in ves ti gar algo que
tem ocor ri do nes te Bra sil em di ver sas lo ca li da des,
des de as gran des ci da des, os gran des cen tros ur ba-
nos, até as ci da des me no res, mais sim ples e mais po -
bres, que é o pro ble ma da ex plo ra ção se xu al.

Portan to, acre di ta mos que nes se mo men to, na
ins ta la ção des sa CPI, ha ve re mos de en con trar jun tos
aque las so lu ções que vão ao en con tro da qui lo que o
Pre si den te Lula dis se no seu pro nun ci a men to: a ne -
ces si da de de com ba ter a ex plo ra ção se xu al de cri an-
ças e de ado les cen tes. Cer ta men te, en fren ta re mos
de sa fi os gi gan tes cos de uma rede que já con se guiu
se mo bi li zar no nos so País: o cri me or ga ni za do.

Uma pes qui sa do Ce cria em que nos ba se a mos
de tec tou 241 ro tas de trá fi co de mu lhe res, cri an ças e
ado les cen tes nes te nos so Bra sil. Espe ra mos que
essa nos sa mo bi li za ção pos sa jus ta men te en con trar
os me lho res ca mi nhos para, de uma vez por to das,
apa gar mos essa man cha, essa cha ga, essa do en ça
que afe ta mi lha res de cri an ças e ado les cen tes, que
cer ta men te fi cam mar ca dos para o res to da vida. Cri -
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an ças e ado les cen tes in de fe sos que, mu i tas ve zes,
de ví ti mas pas sam a ser con si de ra das cri mi no sas,
que mu i tas ve zes não en con tram res pal do nem den -
tro da sua fa mí lia, nem den tro da sua co mu ni da de.
Cabe a nós, que te mos essa res pon sa bi li da de, Par la-
men ta res que es ta mos aqui de fen den do essa mes ma
ban de i ra, que acre di ta mos que seja pos sí vel mu dar e
trans for mar, unir es ses es for ços na bus ca das me lho-
res so lu ções para a ques tão da ga ran tia dos di re i tos
da cri an ça e do ado les cen te.

Res sal to mais uma vez a par ce ria que te mos
tido, prin ci pal men te eu e a De pu ta da Ma ria do Ro sá-
rio, des de o iní cio com o mes mo pro pó si to, com os
mes mos so nhos, com os mes mos ide a is: fa zer mos
dos nos sos man da tos uma ban de i ra per ma nen te e
aten ta na de fe sa des ses di re i tos de cri an ças e de
ado les cen tes.

Pos so di zer uma pa la vra de es pe ran ça, como
te nho dito sem pre: es ta mos bus can do esse rumo, es -
ta mos con se guin do en con trar esse rumo e es ta mos
am pli an do a bus ca com aque les que es tão nos aju -
dan do nes sa mes ma luta. 

Hoje, vá ri os Par la men ta res, ho mens e mu lhe-
res, já se fi li a ram, já as si na ram a ade são à Fren te Na -
ci o nal de De fe sa dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les-
cen te. Tra ba lhei mu i to pró xi mo à Se na do ra Lú cia Vâ -
nia na Sub co mis são da Cri an ça e do Ado les cen te e
da Ju ven tu de, onde ba ta lha mos a ins ta la ção des ta
CPI – que ocor re em mo men to opor tu no –, bus can do
a de fe sa des ses di re i tos.

Pre ci sa re mos de to das as mãos, da in te li gên cia
e da ex pe riên cia de cada um dos se nho res, prin ci pal-
men te da que les que par ti ci pa ram, nos seus Esta dos
e Mu ni cí pi os, de CPIs que bus ca ram in ves ti gar a
ques tão da vi o lên cia se xu al.

Está aqui pre sen te a De pu ta da Lu i zi an ne Lins,
da mi nha ter ra, que, com êxi to, pres te za e de di ca ção,
S. Exª con se guiu ins ta lar uma CPI no sen ti do de bus -
car re sul ta dos im por tan tes que, cer ta men te, mu dam
nos sa for ma de pen sar a res pe i to da ques tão da cri -
an ça e do ado les cen te.

Antes de con clu ir mi nha fala, agra de ço a con fi-
an ça de cada um dos se nho res.

A cada dia es tou mais con ven ci da de es tar lu tan-
do por uma ca u sa mu i to jus ta. Cre io ser pos sí vel, como 
dis se no iní cio, trans for mar o nos so País, co me çan do
pe las nos sas cri an ças, ga ran tin do seus di re i tos fun da-
men ta is: es co la de qua li da de, la zer, mo ra dia, con ví vio
numa fa mí lia ca paz de ori en tá-los e dar-lhes opor tu ni-
da des para que pos sam cres cer com dig ni da de. Com -
pa re ci a esta re u nião por que sou mãe e sei da im por-

tân cia de pro por ci o nar mos aos nos sos fi lhos uma
edu ca ção sa u dá vel e de qua li da de.

Portan to, sa ben do que V. Exªs te rão que se re ti-
rar, ten do em vis ta vo ta ção na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, agra de ço a to dos a par ti ci pa ção e, em es pe ci al,
ao Se na dor Edu ar do Aze re do, Vice-Pre si den te des ta
Co mis são e ex-Go ver na dor de Mi nas Ge ra is. S. Exª é
mu i to sen sí vel aos pro ble mas so ci a is do nos so País e 
tem vo ca ção para re sol vê-los. Por tan to, es tar ao lado
de S. Exª nes se novo de sa fio, além de ser mu i to im -
por tan te, cer ta men te é mu i to bom para to dos nós.
Mu i to obri ga da.

Con ce do a pa la vra à De pu ta da Ma ria do Ro sá-
rio, Re la to ra.

A SRA. RELATORA (Ma ria do Ro sá rio) – Cum -
pri men to a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, par ce i-
ra de tra ba lho em prol dos di re i tos da cri an ça e do
ado les cen te. Tam bém cum pri men to o Se na dor Edu-
ar do Aze re do, Vice-Pre si den te des ta Co mis são Mis -
ta, e às Srªs e aos Srs. Se na do res aqui pre sen tes.

Faço uma sa u da ção ca ri nho sa aos Co le gas De -
pu ta dos Fe de ra is aqui pre sen tes, que com po rão co -
nos co a ino va do ra ini ci a ti va de en fren tar mos, jun ta-
men te com vá ri os mem bros do Con gres so Na ci o nal,
o tema da ex plo ra ção se xu al de cri an ças e de ado les-
cen tes.

Opta mos pela im ple men ta ção de uma Co mis-
são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, ini ci a da com
base em pro fun do diá lo go com a so ci e da de ci vil e
com o Mo vi men to de De fe sa de Di re i tos da Cri an ça e
do Ado les cen te no pro ces so de re es tru tu ra ção da
Fren te Par la men tar de De fe sa dos Di re i tos da Cri an-
ça e do Ado les cen te que, nes ta Le gis la tu ra, con ta
com a ade são de mais de 150 Par la men ta res das
duas Ca sas.

O tema da ex plo ra ção se xu al exi ge um ins tru-
men to for te, pre ci sa men te aque le que faz cons ti tu ir
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, um ins tru-
men to de in qué ri to, sim, que nos per mi ta en fren tar a
im pu ni da de es ta be le ci da no Bra sil e re a li zar, na so ci-
e da de bra si le i ra, a ta re fa de pu nir esse cri me, afir mar
que não per ma ne ce rá im pu ne e que as de ter mi na-
ções da lei de ve rão es tar vi vas para to dos aque les
que co me tem esse cri me, in de pen den te de sua clas -
se so ci al e po si ção na so ci e da de, nos Esta dos, nos
Mu ni cí pi os, da sua in fluên cia na so ci e da de.

Qu e re mos agra de cer o tra ba lho in can sá vel da
so ci e da de ci vil por meio do Co nan da e do Fó rum Na -
ci o nal de Enti da des não-go ver na men ta is, a pes qui sa
que foi apre sen ta da no ano pas sa do pelo Ce cria –
Cen tro de Re fe rên cia, Estu dos e Ações so bre Cri an-
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ças e Ado les cen tes, onde há in di ca ção, a par tir da
aná li se de to das as re giões do País, da exis tên cia de
241 re des de trá fi co para fins de ex plo ra ção se xu al de 
cri an ças, ado les cen tes e mu lhe res. Essa pes qui sa é
para nós, que es ta re mos apre sen tan do um pla no de
tra ba lho, a re fe rên cia fun da men tal para as ações que
a Co mis são Par la men tar de Inqué ri to es ta rá de sen-
vol ven do, por que ela atua não so men te com o di ag-
nós ti co da re a li da de do trá fi co hu ma no para fins de
ex plo ra ção se xu al, mas com con ce i tos mu i to pre ci sos
so bre a ex plo ra ção se xu al co mer ci al, so bre a res pon-
sa bi li da de que te mos e o quan to esse tema, nos úl ti-
mos dez anos, esse fe nô me no da ex plo ra ção se xu al
co mer ci al ar ti cu lou-se como um cri me na so ci e da de,
ocu pan do no vas for mas, in clu si ve uti li zan do no vos
me ca nis mos que, há dez anos, quan do exis tiu uma
CPI im por tan te na Câ ma ra dos De pu ta dos so bre o
as sun to, não es ta vam dis po ni bi li za dos.

Re fi ro-me à Inter net, à por no gra fia in fan til, à for -
ma fa ci li ta da que exis te hoje, o trá fi co a par tir de no-
vos me ca nis mos de trans por te, a in te gra ção dos pa í-
ses a par tir de no vas pos si bi li da des com a aber tu ra
de fron te i ras, o Mer co sul, o de ba te so bre a Alca, tra ta-
dos in ter na ci o na is so bre mi gra ção hu ma na. Obje ti vos
que es ta re mos tra ba lhan do aqui a par tir da no ção de
me di das de pro te ção que de vem ser ga ran ti das a cri -
an ças e a jo vens den tro de um mun do glo ba li za do,
onde nun ca é se cun dá rio di zer dos di re i tos e da pro -
te ção dos di re i tos.

O Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te é a re -
fe rên cia tam bém fun da men tal para o nos so tra ba lho.
Imple men tá-lo é um de sa fio. No que tra ta da pro te ção
das cri an ças, da se xu a li da de dos ado les cen tes – e,
por tan to, a nos sa Co mis são Par la men tar de Inqué ri-
to, além do olhar so bre as re des de ex plo ra ção e da
ação cri mi no sa que é de sen vol vi da por quem ex plo ra
se xu al men te cri an ças e ado les cen tes –, de ve re mos,
ao fi nal de nos sos tra ba lhos, ten do atu a do com uma
im por tan te con tri bu i ção do Par la men to bra si le i ro em
to das as suas es fe ras, des de os Mu ni cí pi os até os
Esta dos, CPIs, nas Co mis sões Espe ci a is, que fo ram
de sen vol vi das nas Assem bléi as, nas Câ ma ras Mu ni-
ci pa is e pela so ci e da de ci vil, de ve re mos tam bém atu -
ar so bre po lí ti cas pú bli cas que se jam pre ven ti vas.

Um olhar in te gral so bre os di re i tos hu ma nos das 
cri an ças e dos ado les cen tes é o de sa fio que te mos.
Não há dú vi da que, além de des ve lar mos esta ques -
tão do dra ma vi vi do por cri an ças e jo vens, há um de -
sa fio de pre ve nir mos que no vas cri an ças e jo vens se -
jam le va dos à cir cuns tân cia da ex plo ra ção se xu al em
to dos os lu ga res do Bra sil. A ex plo ra ção se xu al tem
es pe ci fi ci da des de acor do com as re giões do País.

Fa la mos no tu ris mo se xu al, nas re giões de ga rim po,
nas re giões de fron te i ra, na ar ti cu la ção com trá fi co de 
dro gas em to das as re giões do Bra sil.

De for ma di fe ren te, mas com uma tra je tó ria se -
me lhan te, quan do a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes des ta ca sua his tó ria no Ce a rá, nós, no Rio Gran -
de do Sul, Se na do ra, há dez anos, quan do a CPI es te-
ve ins ta la da na Câ ma ra dos De pu ta dos, con se gui-
mos levá-la ao nos so Esta do e, pela pri me i ra vez,
iden ti fi car a re a li da de vi vi da por um Esta do que é tido
como um dos me lho res do País em ter mos de qua li-
da de de vida, apre sen tan do ín di ces im por tan tes e po -
si ti vos, mas, ao mes mo tem po, lá tam bém vi ven ci a-
mos a si tu a ção da ex plo ra ção se xu al, que tem de ter-
mi nan tes eco nô mi cos, sim, no em po bre ci men to da
nos sa gen te, como fa ci li ta dor da cir cuns tân cia de vi o-
lên cia vi vi da pela cri an ça e pelo ado les cen te; há tam -
bém pro fun dos de ter mi nan tes cul tu ra is, so ci a is e es -
tru tu ra is da so ci e da de bra si le i ra, que se ar ti cu lam
com te má ti cas de gê ne ro e et nia so bre as qua is nos
es ta re mos de bru çan do per ma nen te men te. O nos so
de sa fio é enor me.

O Con gres so Na ci o nal as su miu essa ta re fa e
ele geu a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes e o Se na-
dor Edu ar do Aze re do como Pre si den te e Vice-Pre si-
den te des ta Co mis são, e nos deu essa re la to ria. Vi -
mos a esta Co mis são re pre sen tar as nos sas Ban ca-
das, e es ta mos de ter mi na dos a as su mir a nos sa res -
pon sa bi li da de: ati var uma rede mu i to ma i or e mu i to
mais for te da so ci e da de ci vil e uma ali an ça com a ins -
ti tu ci o na li da de bra si le i ra ca paz de ser mais po de ro sa
que as re des de ex plo ra ção se xu al, o cri me or ga ni za-
do e a vi o lên cia; e afir mar à so ci e da de bra si le i ra que é 
pos sí vel, com essa rede po si ti va, dar mos um fim à vi -
o lên cia se xu al in fan to-ju ve nil, a gran de meta que
deve ser as su mi da para além das nos sas ta re fas e
além do sím bo lo im por tan tís si mo, que é o Pre si den te
da Re pú bli ca ter as su mi do essa ta re fa.

To dos os ci da dãos bra si le i ros de ve mos di zer
que esta ta re fa nos diz res pe i to. Esta re mos so ma dos
e in te gra dos à Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué -
ri to do Con gres so Na ci o nal e fa re mos do re la tó rio o
ins tru men to prin ci pal para en fren tar mos a vi o lên cia.

Agra de ço a con fi an ça dos nos sos Pa res e es pe-
ro que as nos sas Ca sas es te jam in te gra das. Te mos
en con tra do na Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes
uma ali a da, que tem, aci ma de tudo, a re fe rên cia da
de fe sa dos di re i tos da cri an ça como o fun da men to do
seu tra ba lho. Srª Pre si den te, que tudo isso nos ins pi re
para que o nos so tra ba lho em de fe sa dos di re i tos da
cri an ça e do ado les cen te pos sa cri ar uma cul tu ra po lí-
ti ca no Con gres so Na ci o nal e que es te ja mos, an tes
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de tudo, mo bi li za dos pe las nos sas ca u sas, com ca rá-
ter su pra par ti dá rio fun da men tal. A ca u sa da cri an ça e
do ado les cen te é o im pe ra ti vo éti co e nos ani ma, do
pon to de vis ta éti co, para es tar mos jun tos nes sa ca -
mi nha da.

Mu i to obri ga da pela con fi an ça. Um bom tra ba-
lho para to dos nós.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Con ce do a pa la vra ao Vice-Pre si den te da Co -
mis são, Se na dor Edu ar do Aze re do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB-MG) – Srª
Pre si den te, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes; Srª.
Re la to ra, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, Srªs e Srs. Par-
la men ta res, agra de ço o con vi te fe i to para par ti ci par
des ta Co mis são e ser seu Vice-Pre si den te. A Se na-
do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes já de mons trou, nos car -
gos que ocu pou, sua cla ra pre o cu pa ção com a ques -
tão so ci al, es pe ci al men te a ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e de ado les cen tes no Bra sil. É evi den te que
esse as sun to não se res trin ge ape nas aos nos sos lo -
ca is tu rís ti cos. Alguns, às ve zes, pen sam que essa
ques tão está res tri ta às ci da des tu rís ti cas, mas esse
pro ble ma exis te em vá ri as ou tras ci da des de todo o
Bra sil, na área ru ral e até den tro de casa. Algu mas cri -
an ças são ví ti mas de vi o lên cia fa mi li ar.

Pre ci sa mos fa zer aqui um tra ba lho bem ob je ti-
vo, de le van ta men to e de nún cia, mas prin ci pal men te
de pro po si ção de al ter na ti vas e so lu ções para que a
so ci e da de pos sa en fren tar a ques tão do pon to de vis -
ta dos Mu ni cí pi os, Esta dos e do Go ver no Fe de ral.

O nos so tra ba lho, por tan to, ain da está co me çan-
do; ain da há mu i to a ser fe i to. Se na do ra Pa trí cia Go mes,
es tou pron to a apo iá-la no que for ne ces sá rio.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – A pa la vra está fran que a da aos Srs. Par la men-
ta res.

A SR. LÚCIA VÂNIA (PSDB-GO) – Srª Pre si-
den te, peço a pa la vra.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Pois não, Se na do ra Lú cia Vâ nia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB-GO) – Eu gos ta-
ria de cum pri men tar a Se na do ra Pa trí cia Go mes, pois 
sei que este mo men to é mu i to im por tan te na sua car -
re i ra. Tal vez seja o mo men to con sa gra dor de uma luta 
que vem sen do tra va da ao lon go do tem po, o mo men-
to con sa gra dor de uma tra je tó ria bo ni ta e sen sí vel vol -
ta da para a cri an ça e para o ado les cen te.

Acre di to, Se na do ra Pa trí cia, que o seu es for ço,
jun ta men te com o es for ço das com pa nhe i ras de pu ta-
das, para con se guir adep tos para ins ta lar esta CPI,
mos tra a todo o País a im por tân cia da pre sen ça fe mi-

ni na nes ta Casa e na Câ ma ra dos De pu ta dos. So-
men te o em pe nho, a de ter mi na ção, a for ça e a co ra-
gem são ca pa zes de ven cer bar re i ras qua se in trans-
po ní ve is que, às ve zes, sur gem aqui nes ta Casa
quan do se quer for mar uma CPI. Num mo men to de
mu i tas di fi cul da des e de mu i tos tra ba lhos, V. Exª não
se de i xou aba ter.

Portan to, de se jo que este mo men to seja, re al-
men te, um mo men to con sa gra dor em sua car re i ra e
que os tra ba lhos aqui exe cu ta dos ve nham em be ne fí-
cio de toda a so ci e da de.

Já an te ve jo o su ces so des ta CPI, por que ao seu
lado está a Ma ria do Ro sá rio, que pôde, por meio de
suas pa la vras, mos trar de for ma con ce i tu al como esta 
Co mis são po de rá tra ba lhar com efi ciên cia. S. Exª
mos trou aqui a pre o cu pa ção com a im pu ni da de,
ques tão que, tal vez, seja a mais di fí cil a ser en fren ta-
da na ba ta lha que se ini cia hoje. Ela res sal tou o en vol-
vi men to da so ci e da de ci vil, re pre sen ta da pelo Co nan-
da e por ou tras en ti da des que se en vol vem di u tur na-
men te com esse tema; res sal tou a vi gí lia cons tan te
do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te, que, sem
dú vi da al gu ma, é o es ta tu to mais avan ça do em re la-
ção aos di re i tos da cri an ça; e res sal tou, por fim, a im -
por tân cia da pre ven ção para evi tar que ou tras cri an-
ças, fu tu ra men te, pos sam ser en vol vi das nes sa rede
de ex plo ra ção tão cru el e tão in jus ta exis ten te em
nos so País.

Se na do ra Pa trí cia, o Esta do de Go iás, in fe liz-
men te, exi be uma das mais tris tes es ta tís ti cas em re -
la ção ao trá fi co de mu lhe res. Te nho cer te za de que
co ra jo sos guar diões dos di re i tos da cri an ça e do ado -
les cen te es ta rão ao seu lado du ran te essa CPI.

Res sal to tam bém a im por tân cia de se con tar, na 
for ma ção da Mesa Di re to ra, com a pre sen ça do nos -
so ex-go ver na dor Edu ar do Aze re do. S. Exª é um ho -
mem que tem mu i ta sen si bi li da de e que mos trou, à
fren te do Go ver no de Mi nas Ge ra is, uma gran de pre o-
cu pa ção com os di re i tos hu ma nos. Pude, como Se-
cre tá ria Na ci o nal de Assis tên cia So ci al, na épo ca em
que S. Exª foi go ver na dor, tes te mu nhar a gran de pre -
o cu pa ção que o seu go ver no ti nha com os pro gra mas
so ci a is no Esta do de Mi nas Ge ra is.

Portan to, acre di to que essa com po si ção – for -
ma da hoje para pre si dir e re la tar a CPI con tra a ex plo-
ra ção se xu al de cri an ças e de ado les cen tes – já co -
me ça vi to ri o sa, pois tem uma mu lher co ra jo sa e de -
ter mi na da na pre si dên cia, uma de pu ta da fe de ral
com pro me ti da com a vi gi lân cia cons tan te dos di re i tos
da cri an ça e do ado les cen te por meio do Esta tu to; e
um ex-go ver na dor que tem mu i ta sen si bi li da de para o 
so ci al e, ao mes mo tem po, um com pro mis so mu i to
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gran de para acom pa nhar essa rede na área tu rís ti ca
do nos so País. S. Exª, hoje, faz um tra ba lho ex ce len te
no Con gres so Na ci o nal em re la ção ao tu ris mo em
todo o País, e S. Exª, na tu ral men te, po de rá aju dar
bas tan te quan to a essa rede. 

Por tan to, de i xo o meu abra ço e a cer te za de que 
essa CPI será, sem dú vi da ne nhu ma, a por ta aber ta,
a se gu ran ça para aque les que mu i tas ve zes não têm
voz na so ci e da de, em um mo men to de tan tas di fi cul-
da des.

Um abra ço e fe li ci da des.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Srª Pre -

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Pois não. Pela or dem, De pu ta do Se ve ri a no
Alves.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Eu que -
ria di zer que tam bém é uma sa tis fa ção ser De pu ta do
pelo Esta do da Ba hia e par ti ci par des ta CPI. Apro ve i to
para pa ra be ni zar a ele i ção de V. Exª como Pre si den te
des ta CPI; do ex-Go ver na dor e Se na dor Edu ar do Aze -
re do e da Re la to ra, cujo tra ba lho já co nhe ce mos.

A nos sa pre o cu pa ção não vai so men te na li nha
dos efe i tos do trá fi co ou da ex plo ra ção se xu al da cri -
an ça, mas ela é ma i or com a ca u sa. Se não com ba-
ter mos a ca u sa, va mos cri ar me di das pa li a ti vas de
pu nir os res pon sá ve is, que de vem ser pu ni dos, mas
tam bém pre ci sa mos com ba ter a ca u sa.

É um de ver de to dos nós, como ho mens pú bli-
cos re pre sen tan do a so ci e da de bra si le i ra, não me dir
es for ços nes sa ta re fa. Te nho aler ta do mu i to que a
edu ca ção in fan til está de sam pa ra da. Não há von ta de
po lí ti ca. O Go ver no Lula, o qual es tou apo i an do, tem o
com pro mis so de re pa rar isso. A edu ca ção in fan til que
a pró pria lei di vi de em duas eta pas, a cre che e a
pré-es co la, gera dois pro ble mas so ci a is mu i to gra ves.
Um é o das fa mí li as po bres que não dis põem de ofer -
ta de vaga nas cre ches pú bli cas. E ou tro é o caso da
pré-es co la, da al fa be ti za ção das cri an ças, em que
tam bém não há ofer ta de va gas.

A Cons ti tu i ção atri bui res pon sa bi li da de aos Mu -
ni cí pi os e aos Esta dos, mas en tre ter res pon sa bi li da-
de e ser obri ga do há uma dis tân cia mu i to gran de. O
cons ti tu in te de 1988 tor nou obri ga tó ria a edu ca ção
fun da men tal e por isso foi cri a do um fun do, o Fun def.
Hoje, os Mu ni cí pi os são obri ga dos a dar ofer ta, por -
que a re ce i ta do Fun def é per ca pi ta, cada ma trí cu la
re pre sen ta um va lor, e a edu ca ção in fan til, não. Então,
as fa mí li as po bres não têm onde de i xar os fi lhos
quan do pre ci sam tra ba lhar, e o po bre tam bém não

tem como pa gar uma pré-es co la na rede par ti cu lar.
Há dois pro ble mas: um so ci al e um pe da gó gi co.

A mãe, quan do de i xa um fi lho pe que no – V. Exª
sabe mu i to bem dis so, por que cu i da des se as sun to –,
pre ci sa de i xá-lo com o ma i or; de i xa um de três anos
com um de qua tro, que já está acos tu ma do a ir para a
rua e leva o ou tro.

Exis te tam bém o pro ble ma do des ní vel da ques -
tão pe da gó gi ca, por que quan do um pode pa gar a
pré-es co la para co lo car o fi lho, o ou tro tal vez não pos -
sa. Então, te mos um al fa be ti za do no pri me i ro ano do
en si no fun da men tal e um anal fa be to tam bém na es -
co la, que não teve como ser al fa be ti za do.

Há uma emen da cons ti tu ci o nal de mi nha au to ria
cri an do tam bém o fun do para edu ca ção in fan til, pela
qual pro po mos a re ti ra da de 5% dos re cur sos dos Mu -
ni cí pi os, ou dos 25% que eles são obri ga dos a pa gar
ou a gas tar com a edu ca ção. Qu in ze por cen to eles já
in ves tem no Fun def, e so bram 10% para a edu ca ção
in fan til e a edu ca ção de 2º grau. Mas como não são
obri ga dos, às ve zes não apli cam es ses 10%, ou po -
dem apli cá-los na edu ca ção de 2º grau, que se ria
uma atri bu i ção do Esta do.

Então, essa emen da cons ti tu ci o nal, a qual es -
pe ro que o Go ver no aca te, ou se crie tam bém o cha -
ma do Fun deb, que se ria para aten der as três áre as,
por que uma das ca u sas é tam bém a ques tão do
aban do no da cri an ça nes sa fase. As fa mí li as po bres
ge ral men te ten dem a de i xar seus fi lhos, como di ze-
mos na Ba hia, à toa, e, com isso, tem-se o trá fi co, a
ex plo ra ção se xu al etc.

Agra de ço a par ti ci pa ção e digo a Srª Se na do ra
e ao Sr. ex-Go ver na dor que fa rei todo o es for ço pos sí-
vel, como Par la men tar, para co la bo rar com esta CPI.
Inclu si ve, V. Exª sabe que, na Ba hia, há o jor nal A Tar-
de e mu i tas pes so as que cu i dam des sa ca u sa.

Mu i to obri ga do e me des cul pe se me alon guei.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Mu i to obri ga da, De pu ta do Se ve ri a no Alves.
Te nho cer te za de que es ta re mos jun tos nes sa luta,
com todo o es for ço para com ba ter mos a vi o lên cia se -
xu al con tra nos sas cri an ças e nos sos ado les cen tes.

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Iris de
Ara ú jo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB-GO) – Se na-
do ra Pa trí cia Go mes, Se na dor Edu ar do Aze re do, e,
ape sar de au sen te, gos ta ria de ci tar a De pu ta da Ma ria
do Ro sá rio, V. Exªs as su mem mu i tas res pon sa bi li da des
nes te mo men to. Te nho uma pre o cu pa ção mu i to gran de
com a pros ti tu i ção in fan til. Tal vez, este seja o pior mo-
men to que o País atra ves sa, pois pa re ce que há – vou
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usar uma pa la vra mu i to for te – uma epi de mia cul tu ral
que nos im pos si bi li ta fa zer um tra ba lho com uma ju ven-
tu de que tem e vê ape nas um ca mi nho.

Os ór gãos de di vul ga ção, Se na dor, têm mos tra-
do exem plos hor rí ve is. Te mos as sis ti do, mu i tas ve zes
im pas sí ve is ou im po ten tes, a cri an ças sen do uti li za-
das em pro gra mas de te le vi são da ma ne i ra mais in -
dig na pos sí vel. E isso se dis se mi na por este País afo -
ra. Apre sen tam es pé ci es de clo nes, que se re pe tem,
que são exem plos que não po de ri am ser se gui dos
por me ni nas. No en tan to, ao in vés de es ta rem no ban -
co das es co las, elas que rem co pi ar um tipo de ído lo
cri a do pela mí dia. Vejo, com mu i ta tris te za, a in fân cia
pre co ce de me ni nas que usam rou pas de mo ças, de
cri an ças que que rem se trans for mar em seus ído los,
mas que ain da não es tão pre pa ra das. E isso pro pi cia,
sem dú vi da, uma cul tu ra que pode le var a um fu tu ro o
qual pre ci sa mos com ba ter.

Te mos que le var em con si de ra ção as pa la vras
de to dos aqui, mas pre ci sa mos es ta be le cer mol des,
mo de los, ído los para essa ju ven tu de, que di gam res -
pe i to ao que se pode fa zer de bom pelo Bra sil.

V. Exªs as su mem, nes te mo men to, uma res pon-
sa bi li da de mu i to gran de, den tro das inú me ras res pon-
sa bi li da des dos Se na do res. Infe liz men te, lá fora, exis -
te uma ima gem de que aqui é um lo cal ma ra vi lho so,
mas que ro apro ve i tar esta opor tu ni da de para di zer
que no Se na do Fe de ral mu i to se tra ba lha.

A pre sen ça de V. Exª, Se na do ra Pa trí cia,
traz-me um alen to novo, por que acom pa nhei, des de o 
iní cio, o seu em pe nho, o seu tra ba lho para a cri a ção
des ta CPI. Fiz ques tão de par ti ci par, ape sar do pou co
tem po que nela vou per ma ne cer, por que sei que pos -
so de po si tar es pe ran ça na con du ção dos tra ba lhos
por V. Exªs.

Qu e ro de i xar as mi nhas pa la vras de es tí mu lo,
mas, além dis so, pe dir a Deus que os aben çoe, que
os con du za, que lhes dê for ça, co ra gem e de ter mi na-
ção, por que a ba ta lha vai ser mu i to dura.

Mu i to obri ga da.
Fe li ci da des!
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Mu i to obri ga da, Se na do ra Iris de Ara ú jo, por
suas pa la vras sem pre tão gen tis, que nos es ti mu lam
nes sa nos sa luta. V. Exª tam bém tem bus ca do, ao lon -
go de sua tra je tó ria e da sua vida, não só cum prir as
res pon sa bi li da des que che ga ram às suas mãos, mas, 
mais do que isso, fazê-lo com mu i to amor e pa i xão.
Sou tes te mu nha tam bém des se seu tra ba lho den tro
do Se na do Fe de ral e te nho cer te za de que to dos nós,
jun tos, po de re mos pro por e en con trar as so lu ções

com que tan to so nha mos e que tan to que re mos para
o nos so País, prin ci pal men te, para a sua in fân cia e ju -
ven tu de.

A Pre si dên cia con vo ca os Srs. Mem bros, Srªs e
Srs. Se na do res, Srªs e Srs. De pu ta dos, para a pró xi-
ma re u nião a ser re a li za da no dia 25, às 14 ho ras,
para dis cus são e apre sen ta ção do ca len dá rio da Co -
mis são no pre sen te ano.

Nes te mo men to, va mos dar por en cer ra da a re -
u nião.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Srª Pre si-
den te, que ro fa zer uma per gun ta: nes sa se ma na, de 25
a 29 de ju nho, ha ve rá ex pe di en te no Se na do Fe de ral?

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – No Se na do Fe de ral, ha ve rá ex pe di en te nor -
mal na ter ça-fe i ra e na quar ta-fe i ra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Não sei
se o dia 25 se ria ade qua do para a re u nião.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – É uma quar ta-fe i ra, com ex pe di en te nor mal.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Falo por 
ca u sa do São João e do São Pe dro.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Foi a pro pos ta com bi na da com a Re la to ra,
para que S. Exª pu des se apre sen tar esse ca len dá rio
de tra ba lho.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – A re u-
nião será no dia 25, não é?

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – No dia 25, às 14 ho ras.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA) – Será re -
a li za da aqui?

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Aqui, nes te mes mo ple ná rio.

Agra de ço a pre sen ça de to dos.
Está en cer ra da a re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 18h26 min.)

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA 
DE INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 02, DE 2003-CN 

“COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR AS
SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E REDES 

DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NO BRASIL”.

Ata da 2ª Re u nião, re a li za da em 25 de ju nho
de 2003.

Aos vin te e cin co dias do mês de ju nho do ano
de dois mil e três, às qua tor ze ho ras e qua ren ta e seis
mi nu tos, na sala 07 da Ala Se na dor Ale xan dre Cos ta,
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sob a Pre si dên cia da Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes, re ú nem-se os Se nho res: Se na dor De mós te nes
Tor res, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, Se na do ra Íris
de Ara ú jo, Se na dor João Ba tis ta Mota, De pu ta da Ma -
ria do Ro sá rio, De pu ta da Te re zi nha Fer nan des, De-
pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro, De pu ta da Ann Pon tes, De pu-
ta da San dra Ro sa do, De pu ta do Edu ar do Bar bo sa,
De pu ta do João Mag no, De pu ta da Mi ra im Reid, De pu-
ta da Su ely Cam pos e De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri be,
mem bros da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri-
to cri a da pelo Re que ri men to nº 02/2003-CN “com a fi -
na li da de de in ves ti gar as si tu a ções de vi o lên cia e re -
des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes
no Bra sil”. Ha ven do nú me ro re gi men tal, a Se nho ra
Pre si den te de cla ra aber to os tra ba lhos, dis pen san do
a le i tu ra da Ata da re u nião an te ri or, que é dada como
lida e apro va da. A Pre si dên cia in for ma que a pre sen te
re u nião des ti na-se a apre sen ta ção do Pla no de Tra-
ba lho da Re la to ra, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio e a
apre sen ta ção de su ges tões de tra ba lho da CPMI no
de cor rer des te ano. Em se gui da, a Se nho ra Pre si den-
te co mu ni ca aos pre sen tes que man te ve con tac to te -
le fô ni co com o Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na-
dor José Sar ney, ob ten do do mes mo a con fir ma ção
da in clu são da CPMI, na Pa u ta dos Tra ba lhos do Con -
gres so Na ci o nal no pe río do de re ces so e, logo após,
con ce de a pa la vra a Se nho ra Re la to ra para pro ce der
a le i tu ra do Pla no de Tra ba lho. Fi ze ram uso da pa la vra
pela or dem de ins cri ção os Se nho res Par la men ta res:
De pu ta do João Mag no, De pu ta do Edu ar do Bar bo sa,
De pu ta da Te re zi nha Fer nan des, De pu ta da Ja ne te
Ca pi be ri be, De pu ta da San dra Ro sa do, De pu ta da Su -
ely Cam pos e Se na do ra Íris de Ara ú jo. A Se nho ra
Pre si den te co lo ca em vo ta ção o Pla no de Tra ba lho
que é apro va do por una ni mi da de dos mem bros da
Co mis são, e em se gui da, in for ma que há di ver sos Re -
que ri men tos sob a Mesa dos Tra ba lhos, os qua is se -
rão li dos, dis cu ti dos e vo ta dos em re u nião pos te ri or.
Ao fi nal, a Pre si dên cia con vo ca os Se nho res Mem-
bros para as re u niões agen da das para o dia dois de
ju lho do ano em cur so, des ti na da a ou vir os Co or de-
na do res da PESTRAF: “Pes qui sa so bre trá fi co de mu -
lhe res, cri an ças e ado les cen tes para fins de ex plo ra-
ção se xu al co mer ci al no Bra sil” e dia três de ju lho pró -
xi mo, Re u nião Admi nis tra ti va em ca rá ter re ser va do
des ti na da a le i tu ra, dis cus são e vo ta ção dos Re que ri-
men tos apre sen ta dos. Não ha ven do nada mais a tra -
tar, en cer ra-se a re u nião e, para cons tar, eu, Dul ci dia
Ra mos Ca lháo, Se cre tá ria da Co mis são, la vrei a pre -
sen te ata que, lida e apro va da, será as si na da pela
Se nho ra Pre si den te e irá à pu bli ca ção, jun ta men te

com o acom pa nha men to ta qui grá fi co, que faz par te
in te gran te da pre sen te ata. 

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Boa tar de a to dos. Antes de mais nada, eu
gos ta ria de agra de cer a pre sen ça de to dos os Par la-
men ta res e dos que hoje acom pa nham esta se gun da
re u nião e que já es ti ve ram co nos co na re u nião du ran-
te toda a ma nhã, na qual dis cu tía mos uma pa u ta e
uma agen da para a Fren te Par la men tar dos Di re i tos
de Cri an ças e Ado les cen tes.

Portan to, ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a 2ª Re u nião da Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to, cri a da por meio do Re que ri men to nº 02,
de 2003-CN, com a fi na li da de de in ves ti gar as si tu a-
ções de vi o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e ado les cen tes no Bra sil.

Inda go ao Ple ná rio se é ne ces sá ria a le i tu ra da
ata da re u nião an te ri or ou se po de mos con si de rá-la
apro va da. (Pa u sa)

Apro va da a ata.
Escla re ço que a pre sen te re u nião des ti na-se à

apre sen ta ção do pla no de tra ba lho da Re la to ra des ta
Co mis são, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, e à apre ci a-
ção de su ges tões de tra ba lho da CPMI no de cor rer do 
ano de 2003, e a sua apre sen ta ção.

Infor mo tam bém aos Srs. Par la men ta res Mem -
bros des ta Co mis são que man ti ve, há pou co, con ta to
com o Exmº Sr. Pre si den te José Sar ney so bre a in clu-
são na pa u ta dos tra ba lhos de con vo ca ção ex tra or di-
ná ria do Con gres so Na ci o nal, no pe río do do re ces so
par la men tar. S. Exª con fir mou essa so li ci ta ção. Por -
tan to, a CPI Mis ta irá ter con ti nu i da de no pe río do ex -
tra or di ná rio.

No mo men to, con ce do a pa la vra à Srª Re la to ra,
De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, para a apre sen ta ção do
pla no de tra ba lho.

A SRA. RELATORA (Ma ria do Ro sá rio) – Cum -
pri men to a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya, Pre si den te
des ta Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to, o
Se na dor Edu ar do Aze re do, Vice-Pre si den te, as Srªs
e os Srs. De pu ta dos e Se na do res que com põem esta
Co mis são.

 Nes te iní cio de tra ba lho, es ta mos de sa fi a dos a
apre sen tar um pla no de tra ba lho que, ao mes mo tem -
po, te nha ob je ti vi da de, que nos leve aos re sul ta dos
es pe ra dos e apre sen ta dos no re que ri men to apre sen-
ta do as nos sas Ca sas Le gis la ti vas e que tam bém
seja um pla no de tra ba lho que ini cie pela con tex tu a li-
za ção da si tu a ção da vi o lên cia se xu al con tra cri an ças
e ado les cen tes no Bra sil, por con si de rar mos que a
nos sa atu a ção deve par tir de al guns con sen sos que
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le vem em con si de ra ção os múl ti plos fa to res que de -
ter mi nam esse fe nô me no, a sua abran gên cia e a sua
ca pi la ri da de na so ci e da de bra si le i ra.

É, por tan to, um am plo de sa fio que as su mi mos
ao ins ta lar mos no Con gres so Na ci o nal esta Co mis-
são Par la men tar Mis ta.

Vou fa zer uma le i tu ra, por se tra tar de um tex to
bre ve. Em se gui da, fa re mos al gu mas con si de ra ções,
an tes de fran que ar mos a pa la vra, se gun do o en ca mi-
nha men to da Srª Pre si den te, para o Ple ná rio, com o
ob je ti vo de com ple men tar mos, de atu ar mos, de com -
por mos co le ti va men te esse pla no de tra ba lho para o
cum pri men to dos nos sos ob je ti vos.

Na pri me i ra fo lha, V. Exªs po de rão ve ri fi car a
pró pria com po si ção da CPMI, e ela não está co lo ca da
do pon to de vis ta for mal. A com po si ção des sa CPMI,
para além dos de ter mi nan tes re gi men ta is de plu ra li-
da de en tre as ban ca das, os blo cos e os gru pos par ti-
dá ri os, é in te res san te por que res guar da uma re la ção
im por tan tís si ma com to das as re giões do País.

Qu e ro des ta car, na com po si ção da CPMI, o fato
de ter mos tido a dis po si ção po lí ti ca e de tra ba lho de
Par la men ta res do Se na do Fe de ral e da Câ ma ra dos
De pu ta dos de to das as re giões do Bra sil que es tão
pre sen tes nes ta CPMI, o que nos ofe re ce uma opor -
tu ni da de de tra ba lho co le ti vo que atue so bre as di fe-
ren tes re a li da des re gi o na is, que são dis tin tas, a par tir
da re a li da de que es ta re mos in ves ti gan do.

I – Apre sen ta ção.

Na apre sen ta ção, o tex to tra ba lha com a se guin-
te ques tão:

“É na dé ca da de 90 que o fe nô me no da vi o lên-
cia se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes pas sa a ter
ma i or vi si bi li da de, a par tir da im plan ta ção do Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te (Lei 8.069/90), que traz
para o cam po da nor ma le gal vá ri os avan ços e con -
quis tas fru tos de uma in ten sa ar ti cu la ção dos mo vi-
men tos so ci a is da área de di re i tos hu ma nos. As cri an-
ças e os ado les cen tes pas sam, en tão, a ser con si de-
ra dos su je i tos de di re i tos. Sua con di ção pe cu li ar é a
de pes soa em de sen vol vi men to com pri o ri da de ab so-
lu ta em seu aten di men to e pro te ção in te gral por par te
da fa mí lia, do Esta do e da so ci e da de.

Pa ra do xal men te, é tam bém nes sa dé ca da que o
pro ces so de glo ba li za ção eco nô mi ca avan ça no Bra -
sil, acir ran do a ex clu são e as de si gual da des so ci a is,
atin gin do per ver sa men te os seg men tos mais vul ne rá-
ve is da po pu la ção, es pe ci al men te cri an ças e ado les-
cen tes per ten cen tes às ca ma das em po bre ci das. São
es sas cri an ças e ado les cen tes que se tor na rão as
ma i o res ví ti mas da ex plo ra ção se xu al co mer ci al.

No Bra sil, a CPI ins ta la da em 1993, na Câ ma ra
dos De pu ta dos, pro vo cou a mo bi li za ção dos se to res
or ga ni za dos da so ci e da de. Os pro ces sos mo bi li za tó-
ri os, em to das as re giões do País, or ga ni zam-se em
re des, pac tos e fó runs que se man têm em cons tan te
di na mis mo ar ti cu lan do o Esta do e a so ci e da de pela
in to le rân cia fren te à vi o lên cia se xu al con tras cri an ças
e ado les cen tes.

Des de en tão, o Mo vi men to So ci al em De fe sa
dos Di re i tos das Cri an ças e dos Ado les cen tes tem
avan ça do, sen do bas tan te sig ni fi ca ti vo o en con tro na
ci da de de Na tal, Rio Gran de do Nor te, em ju nho de
2000, para a ela bo ra ção do Pla no Na ci o nal de
Enfren ta men to da Vi o lên cia Se xu al Con tra Cri an ças
e Ado les cen tes, que foi de li be ra do pelo Co nan da
(Con se lho Na ci o nal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado -
les cen te), como re fe rên cia úni ca para as po lí ti cas pú -
bli cas no tra ta men to da ques tão da vi o lên cia se xu al
in fan to-ju ve nil.

O re fe ri do even to teve uma im por tan te par ti ci pa-
ção da so ci e da de ci vil e de or ga nis mos go ver na men-
ta is de to das as es fe ras de po de res, for man do uma
ple ná ria de 130 or ga ni za ções.

Ou tro mar co re le van te nes sa luta é o com pro-
mis so pela er ra di ca ção da vi o lên cia so ci al ex pres so
no Pac to pela Paz a par tir da re a li za ção da 4ª Con fe-
rên cia Na ci o nal dos Di re i tos das Cri an ças e dos Ado -
les cen tes, em no vem bro de 2001, que ra ti fi ca a im-
plan ta ção e a im ple men ta ção do Pla no Na ci o nal de
Enfren ta men to da Vi o lên cia Se xu al Infan to-Ju ve nil.

A par ti ci pa ção do Bra sil em even tos in ter na ci o-
na is tem sido cons tan te e efe ti va, des de o I Con gres-
so Mun di al con tra a Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e
Ado les cen tes, re a li za do em Esto col mo, em 1996,
pas san do pelo II Con gres so Mun di al, re a li za do em
Yo ko ha ma (Ja pão).

Fun da men tos e ca rac te ri za ção da vi o lên cia se-
xu al.

O que va mos tra ba lhar, qual a re a li da de que en -
con tra re mos no quo ti di a no da vida do nos so País? A
vi o lên cia se xu al é um fe nô me no so ci al, eco nô mi co e
cul tu ral, de na tu re za com ple xa e mul ti fa ce ta da. Sua
abor da gem exi ge que não se ceda à sim pli fi ca ção,
mas que haja um olhar crí ti co em ba sa do nas ciên ci as
hu ma nas ca paz de des cor ti nar as con tra di ções que
en vol vem o fe nô me no. “A vi o lên cia é en ten di da como
a re a li za ção de ter mi na da das re la ções de for ça, tan to
em ter mos de clas ses so ci a is como em ter mos in ter-
pes so a is; como con ver são de uma di fe ren ça e de
uma as si me tria numa re la ção hi e rár qui ca de de si-
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gual da de com fins de do mi na ção, de ex plo ra ção e de
opres são.”

É uma ci ta ção da fi ló so fa Ma ri le na Cha uí, do
ano de 2000.

A vi o lên cia e a se xu a li da de são ca te go ri as
cons tru í das his to ri ca men te. A se xu a li da de hu ma na
está re la ci o na da, so bre tu do, às re la ções cul tu ra is e
so ci a is. Sen do a se xu a li da de uma cons tru ção so ci al,
é tam bém fru to de re la ções con tra di tó ri as em que gê -
ne ro, raça e et nia, ge ra ções, re pres são e eman ci pa-
ção, po der de do mi na ção e con tro le so ci al são ca te-
go ri as de ter mi nan tes. Nes sa pers pec ti va, a vi o lên cia
é a ca te go ria ex pli ca ti va da ex plo ra ção e do abu so se -
xu al de cri an ças e de ado les cen tes em re la ção ao
mer ca do, à fa mí lia e à ins ti tu i ção. Em re su mo, é a vi o-
lên cia o ca mi nho para a ex plo ra ção se xu al.

Explo ra ção se xu al co mer ci al.
A ex plo ra ção se xu al co mer ci al é uma vi o lên cia

se xu al que se re a li za nas re la ções de pro du ção e
mer ca do (con su mo, ofer ta e ex ce den te), por meio da
ven da dos ser vi ços se xu a is de cri an ças e ado les cen-
tes pe las re des de co mer ci a li za ção do sexo, pe los
pais ou res pon sá ve is ou pela via do tra ba lho au tô no-
mo. Essa prá ti ca é de ter mi na da não ape nas pela vi o-
lên cia es tru tu ral, que é o pano de fun do, como pela vi -
o lên cia so ci al e in ter pes so al. É re sul ta do, tam bém,
das trans for ma ções ocor ri das nos sis te mas de va lo-
res ar bi tra dos nas re la ções so ci a is, es pe ci al men te o
pa tri ar ca lis mo, o ra cis mo, a apar ta ção so ci al, an tí te se
da idéia de eman ci pa ção das li ber da des eco nô mi cas,
cul tu ra is e da se xu a li da de hu ma na.

As trans for ma ções na eco no mia e nas re la ções
de go ver na bi li da de têm pro vo ca do co lap sos no âm bi-
to das re la ções ins ti tu ci o na is, so ci a is e in ter pes so a is,
cu jos im pac tos têm sido, por um lado, o acir ra men to
das de si gual da des so ci o e co nô mi cas, pro vo can do ex -
clu são, não só de na tu re za ma te ri al, como de aces so
a po lí ti cas so ci a is; e, por ou tro, o acir ra men to de clas -
ses, gê ne ro, ori en ta ção se xu al e apar ta ção so ci al.
Soma-se, ain da, a fal ta de le gi ti mi da de e au to ri da de
do sis te ma es ta tal, no que con cer ne à re gu la ção so ci-
al da vi o lên cia es tru tu ral e so ci o cul tu ral da so ci e da de
con tem po râ nea.

Nes sa di re ção, ob ser va-se que a vi o lên cia toma 
di fe ren tes sig ni fi ca dos e sig ni fi can tes, isso é, re ve-
la-se em vá ri os e múl ti plos es pa ços so ci o ins ti tu ci o na-
is do mer ca do e do ima gi ná rio so ci al, con fli tan do uma
cul tu ra e uma prá ti ca de re so lu ções de con fli tos da
es fe ra so ci o e co nô mi ca para as re la ções in ter pes so a-
is e so ci a is e de dis so lu ção das re la ções hu ma nas.

Há uma con tra di ção na so ci e da de con tem po râ-
nea: quan to mais com bi na mos e cons tru í mos, do
pon to de vis ta da so ci e da de e das es tru tu ras do Esta -
do, a bus ca da so lu ção de con fli tos, do pon to de vis ta
das re la ções in di vi du a is, o avan ço do aban do no so ci-
al, da de ses tru tu ra ção das re la ções fa mi li a res, aca ba
pro mo ven do a dis so lu ção de re la ções hu ma nas e nos 
le van do a uma ver da de i ra cri se éti ca da so ci e da de
con tem po râ nea, es pe ci al men te do Bra sil, que se re -
la ci o na tam bém às for mas de na tu ra li za ção em que
há a ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

Tal dis so lu ção pro vo ca o es va zi a men to das es -
fe ras co le ti vas de en fren ta men to e re sis tên cia po lí ti ca
e cul tu ral da vi o lên cia, acir ran do as con tra di ções e fa -
vo re cen do o apa re ci men to de no vas e ve lhas for mas
de re so lu ção dos con fli tos so ci a is ba se a dos na cor -
rup ção, no cri me or ga ni za do, no mer ca do clan des ti no
e na vi o lên cia so ci al e in ter pes so al.

A trans cul tu ra ção des sa vi o lên cia en con tra na
tec no lo gia um novo meio de ra mi fi car-se em te i as de
mi cro po de res que se ar ti cu lam em fe i xes e cri am for -
ças ca pa zes de rom per com re gras e va lo res fun da-
men ta is da so ci e da de por meio do mun do. Esse ce ná-
rio de vi o lên cia si na li za para a que bra de re gras so ci-
a is, de con sen sos éti cos e de va lo res e con du tas hu -
ma nas do sen ti do ci vi li za tó rio da hu ma ni da de, suas
ori gens, seus fun da men tos e di fi cul da des.

A ex plo ra ção se xu al re ve la duas mo da li da des
gra ves do cri me: a que ocor re nos cir cu i tos em que
ope ram as eli tes eco nô mi cas e po lí ti cas, cor rup ção, a 
que se ve ri fi ca nos cir cu i tos em que tran si tam as clas -
ses su bal ter nas, e nos cir cu i tos ge o grá fi cos, com fins
lu cra ti vos, e que tem como pano de fun do o jogo per -
ver so das re la ções so ci o e co nô mi cas e cul tu ra is, em
que a du a li da de ex clu são/in clu são é fun da men tal
para es tu dar esse tipo de vi o lên cia que con fir ma a va -
lo ri za ção de po der e de dis pu ta sem li mi tes e uma re -
sis tên cia des po li ti za da.

Des sa for ma, sur ge como res pos ta o mer ca do
vi o len to das dro gas, do nar co trá fi co, do sexo, do trá fi-
co – in clu si ve o in fan to-ju ve nil –, das ar mas, do con -
tra ban do etc. Está, por tan to, a ex plo ra ção se xu al in -
fan to-ju ve nil vin cu la da a ou tras for mas de vi o lên cia,
como o nar co trá fi co e o con tra ban do de ar mas nas re -
giões de fron te i ra e nos cen tros po pu la ci o na is.

A ex plo ra ção se xu al e co mer ci al de cri an ças e
de ado les cen tes está de fi ni da na De cla ra ção apro va-
da no 1º Con gres so Mun di al con tra a Explo ra ção Se -
xu al e Co mer ci al de Cri an ças e de Ado les cen tes, re a-
li za do em Esto col mo, em 1996, da se guin te for ma: “A
ex plo ra ção se xu al e co mer ci al de cri an ças e de ado -
les cen tes é uma vi o la ção fun da men tal dos di re i tos in -
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fan to-ju ve nis. Esta com pre en de o abu so se xu al por
adul tos e a re mu ne ra ção em es pé cie à cri an ça, ao
ado les cen te, a uma ter ce i ra pes soa ou a vá ri as. A cri -
an ça e o ado les cen te são tra ta dos como ob je to se xu-
al e como mer ca do ria. A ex plo ra ção se xu al e co mer ci-
al de cri an ças e ado les cen tes cons ti tui uma for ma de
co er ção e vi o lên cia que pode im pli car o tra ba lho for -
ça do e for mas con tem po râ ne as de es cra vi dão.”

A ex plo ra ção co mer ci al se ma ni fes ta nas mo da li da-
des:

Pros ti tu i ção.

É uma for ma de ex plo ra ção co mer ci al. Ain da
que seja uma op ção vo lun tá ria da pes soa que está
nes ta si tu a ção, a pros ti tu i ção fe mi ni na no mun do
adul to abre um cam po para o de ba te so bre a sua
na tu re za, onde in ter vêm di ver sas dis ci pli nas: fi lo so-
fia, éti ca, psi co lo gia, so ci o lo gia e ciên ci as ju rí di cas.

As cri an ças e os ado les cen tes, por sua con di ção
pe cu li ar de de sen vol vi men to e por es ta rem sub me ti-
das às con di ções de vul ne ra bi li da des e ris cos so ci a is,
são con si de ra das pros ti tu í das e nun ca pros ti tu tas. Por-
tan to, nun ca, para as cri an ças e para os ado les cen tes,
será uti li za do o con ce i to do con sen ti men to.

A pros ti tu i ção con sis te em uma re la ção sexo e
mer can ti li za ção e num pro ces so de trans gres são.
Tam bém é con si de ra da a for ma de es cra vi dão mo der-
na e so ci al men te ace i ta, e há quem sus ten te que esta 
pro fis são pa de ce das mes mas con di ções de su bor di-
na ção e de pen dên cia que qual quer ou tro tra ba lho.

Aqui, ci ta mos uma re i vin di ca ção in clu si ve re la-
ta da em re cen te au diên cia da Co mis são de Di re i tos
Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos, da Asso ci a ção
Na ci o nal de Pros ti tu tas do Bra sil, por in ter mé dio da
sua Pre si den te, Ga bri e la Le i te.

Tu ris mo Se xu al.

Uma ou tra for ma da ex plo ra ção so ci al co mer ci-
al é o tu ris mo se xu al. Tra ta-se de ex plo ra ção de
adul tos, cri an ças e ado les cen tes por vi si tan tes, em
ge ral pro ce den tes de pa í ses de sen vol vi dos, mas
tam bém de vi si tan tes tu ris tas do pró prio País, en vol-
ven do a cum pli ci da de por ação di re ta ou omis são de 
agên ci as de vi a gem, guia tu rís ti cos, ho téis, ba res,
res ta u ran tes, bo a tes, lan cho ne tes, bar ra cas de pra-
ia, gar çons, por te i ros, pos tos de ga so li na, ta xis tas,
pros tí bu los, ca sas no tur nas e de mas sa gens, além
da tra di ci o nal ca fe ti na gem, se gun do o Se cria, 1996.

Trá fi co para fins se xu a is.

É o re cru ta men to, o trans por te, a trans fe rên cia,
o alo ja men to ou o re co lhi men to de pes so as pela

ame a ça ou di fe ren tes re cur sos, à for ça ou por ou-
tras for mas de co er ção, por rap to, fra u de, en ga no,
abu so de au to ri da de ou de uma si tu a ção de vul ne ra-
bi li da de, ou por meio de ofer ta ou ace i ta ção de pa-
ga men tos ou de van ta gens para ob ter o con sen ti-
men to de uma pes soa que te nha au to ri da de so bre
uma ou tra para fins de ex plo ra ção. Ter mos do Pro to-
co lo de Pa ler mo, art. 2º.

Por no gra fia Infan to-Ju ve nil.

É de fi ni da como todo o ma te ri al au di o vi su al
uti li zan do cri an ças e ado les cen tes em um con tex to
se xu al ou, se gun do a Inter pol, a re pre sen ta ção vi su-
al da ex plo ra ção se xu al de uma cri an ça ou ado les-
cen te con cen tra da na ati vi da de se xu al e na par tes
ge ni ta is des ta cri an ça ou ado les cen te. Para os es pe-
ci a lis tas que hoje es tu dam a por no gra fia in fan to-ju-
ve nil na in ter net, tra ta-se de uma ex po si ção se xu al
de ima gens de cri an ças e ado les cen tes in clu in do fo -
to gra fi as de sexo ex plí ci to, ne ga ti vos, pro je ções, re-
vis tas, fil mes, ví de os e dis cos de com pu ta do res. E
que ro in clu ir, aqui, ima gens ma ni pu la das pela via da 
com pu ta ção grá fi ca, pela qual ros tos de cri an ças
são com bi na das a cor pos de adul tos. Essa ma ni pu-
la ção tam bém se con fi gu ra em vi o lên cia con tra a cri -
an ça e o ado les cen te, por tan to, em por no gra fia in-
fan to-ju ve nil.

Com pre en der a ex plo ra ção se xu al/co mer ci al e
o abu so se xu al de cri an ças e ado les cen tes re quer es -
ta be le cer uma re la ção en tre as ca te go ri as in di ca do-
res de glo ba li za ção e ex clu são se xu al/es ta do, ar ti cu-
la da com as de si gual da des so ci a is, ex clu são, mi gra-
ção, con su mo, de gê ne ro, raça e et nia, de si gual da-
des, ge os so ci a is, ru ra is e ur ba nas, de ses tru tu ra fa mi-
li ar, vi o lên cia in tra e ex tra fa mi li ar, va lo res da le gis la-
ção que re me tem o fe nô me no à ques tão dos di re i tos
hu ma nos.

Nes se con tex to, a ques tão da ex plo ra ção se xu al
de cri an ças e de ado les cen tes exi ge uma aná li se da ne -
ces sá ria re pres são ao cri me or ga ni za do e do com ba te
à cri mi na li da de, en quan to re la ção de for ça, de po der,
em que o po der, aqui ci ta do no ro da pé, é a ca pa ci da de
co le ti va para to mar de ci sões con cer nen tes a exis tên cia
pú bli ca de uma co le ti vi da de de tal ma ne i ra que seja a
ex pres são de jus ti ça, es pa ço de cri a ção de di re i tos e
ga ran tia dos jus tos pe las leis sem co a ção.

Portan to, exi ge uma aná li se da re pres são que é
pos sí vel e re a li za mos so bre o cri me or ga ni za do e do
com ba te à cri mi na li da de en quan to re la ção de for ça,
de po der e con fli to que ocu pa lu ga res pri vi le gi a dos na 
so ci e da de e que são for mas de a so ci e da de re a gir à
não-res pos ta dos pro je tos so ci e tá ri os. Des sa for ma, a 
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vi o lên cia se pro li fe ra e en ra í za nas re la ções so ci a is e
in ter pes so a is e pre ci sa ser en fren ta da.

Ci ta mos, nes se item, a pros ti tu i ção, o tu ris mo
se xu al, o trá fi co para fins se xu a is e a por no gra fia in -
fan til como ele men tos a se rem in ves ti ga dos por esta
CPI quan to à ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les-
cen tes, e vi o lên cia que so fre ram. Ci ta mos tam bém,
nes se pla no, na fun da men ta ção, a re la ção da vi o lên-
cia se xu al in tra fa mi li ar com as cir cuns tân ci as da ex-
plo ra ção se xu al co mer ci al, pelo nexo que es sas duas
vi o lên ci as pos su em. Pela ne ces si da de e abor da gem
que es ta re mos re a li zan do, cer ta men te es ta re mos
atu an do e re ce ben do mu i tos ele men tos, em que a
com bi na ção des ses fa to res es ta rá es ta be le ci da.

Vi o lên cia Se xu al Intra fa mi li ar.

Ou tra ques tão im por tan te do fe nô me no da vi o-
lên cia se xu al de cri an ças e ado les cen tes é ana li sa-
da em re la ção ao con tex to in tra e ex tra fa mi li ar (abu -
so se xu al, es tu pro e ou tras vi o lên ci as), en ten di da
como vi o lên cia so ci al e in ter pes so al e de gê ne-
ro/raça/et nia.

São cri mes sem fins lu cra ti vos, re la ci o na is ou in -
ter pes so a is, que atin gem so bre tu do mu lhe res, cri an-
ças e ado les cen tes, que ten dem a se tor nar cada vez
mais um foco de aten ção pú bli ca e de in ves ti men to
po lí ti co por par te dos mo vi men tos so ci a is.

Para Aze ve do & Gu er ra – em ci ta ção da Pro fes-
so ra Ma ria Aze ve do –, abu so se xu al é todo jogo se xu-
al, re la ção hé te ro ou ho mos se xu al en tre um ou mais
adul tos e uma cri an ça ou ado les cen te me nor de de -
zo i to anos, ten do por fi na li da de es ti mu lá-la se xu al-
men te ou uti li zá-la para ob ter uma es ti mu la ção se xu al
so bre a sua pes soa ou de ou trem.

Em ou tras pa la vras, a vi o lên cia in tra fa mi li ar é
uma ex pres são ex tre ma de dis tri bu i ção de si gual de
po der en tre ho mens e mu lhe res, de dis tri bu i ção de si-
gual de ren da, de dis cri mi na ção de raça e, ain da, ex -
pres são de uma re la ção adul to cên tri ca, ou seja, o
adul to com po der ab so lu to so bre a cri an ça, não lhe
per mi tin do o lu gar de su je i to.

Em fun ção da mul ti pli ci da de de ar ran jos fa mi li a-
res pre sen tes na so ci e da de con tem po râ nea, emer ge
na fa mí lia um con jun to de prá ti cas vi o len tas com no -
vos ato res, isto é, o pai/pa dras to, que de sen ca de ou o
pro ces so, ago ra não é o úni co a co me ter atos de vi o-
lên cia, mas ou tros ele men tos da fa mí lia, como, por
exem plo, mãe, fi lhos e ou tros, cri an do-se um cli ma de
vi o lên cia in ter pes so al.

Ba se a da nes sa aná li se, a vi o lên cia in tra fa mi li ar
cons ti tui-se, his to ri ca men te, em fa tor de sen ca de a dor
de ou tros ti pos de vi o lên cia, tais como a vi o lên cia fí si-

ca, psi co ló gi ca e o abu so se xu al, cuja con cep ção tem
sido cor ro bo ra da por es tu dos apre sen ta dos na li te ra-
tu ra mé di ca, pela pe di a tria e psi ca ná li se, quan do
iden ti fi cam abu so se xu al e maus-tra tos de cri an ças e
ado les cen tes na fa mí lia.

No en tan to, é im por tan te res sal tar que a vi o lên-
cia in tra fa mi li ar não é re sul tan te ape nas de fa to res in -
ter nos à di nâ mi ca/ar ran jos da fa mí lia, mas a fa to res
ex ter nos a ela, como o de sen ra i za men to pro du zi do
pela in ten sa ur ba ni za ção e a gue ti fi ca ção, fin can do
nas co mu ni da des a po bre za ur ba na e o apart he id,
en tre ou tras.

Nes sa pers pec ti va, as frá ge is re des de pro te ção
so ci al e se gu ran ça tor nam-se ins tru men tos de con-
tro le, pu ni ção e dis ci pli na, fa vo re cen do a re pro du ção
de prá ti cas vi o len tas ou for ta le cen do a vi o lên cia já
exis ten te no âm bi to fa mi li ar e/ou ins ti tu ci o nal e nas re -
des de co mer ci a li za ção do sexo.

A cul tu ra do si lên cio é uma es tra té gia uti li za da
para man ter o cli ma de vi o lên cia in tra fa mi li ar e ex tra fa-
mi li ar, a qual é for ta le ci da pe las prá ti cas co er ci ti vas, por
pres sões psi co ló gi cas, fí si cas, mo ra is e re li gi o sas.

Qual é a prá ti ca ide o ló gi ca que es tig ma ti za es -
ses su je i tos? O apart he id, a dis cri mi na ção de raça,
de gê ne ro e tam bém de ori en ta ção se xu al. A mí dia, o
mar ke ting e a pu bli ci da de são ve í cu los de for ta le ci-
men to da es tig ma ti za ção des ses su je i tos por meio de
es pa ços sim bó li cos e ima gi ná ri os de cons tru ção da
vi o lên cia.

A as so ci a ção de to dos es ses fa to res pos si bi li ta
o pro ces so de aban do no, de ali ci a men to e se du ção
de cri an ças para as re des de ex plo ra ção se xu al, do
nar co trá fi co e de tan tas ou tras for mas de mer ca do
clan des ti no que con vi vem na rua en tre a le ga li da de e
a ile ga li da de.

A cul tu ra tra di ci o nal es ta be le ce va lo res e man -
tém ta bus que de li mi tam a ma ne i ra de ex pres sar a se -
xu a li da de de seu povo. Além dis so, há for tes sen ti-
men tos mis tos, pre con ce i tos, con cep ções er rô ne as
em re la ção a te mas da se xu a li da de como mas tur ba-
ção, vir gin da de, mens tru a ção e ou tros.

Nes sa abor da gem ini ci al, na ver da de, qui se mos
tra ba lhar al guns con ce i tos que de mons tram a mul ti-
pli ci da de de te mas com os qua is es ta re mos tra ba-
lhan do ao lon go da CPI. São as sun tos ab so lu ta men te
no vos e não su fi ci en te men te re sol vi dos como as no -
vas tec no lo gi as, a Inter net, as re la ções do nos so País 
para além das suas fron te i ras com ou tros pa í ses. Ou
seja, a re gu la ção des sas re la ções in ter na ci o na is e,
ao mes mo tem po, a ne ces si da de de que a mi gra ção
hu ma na seja es tu da da a par tir de con ce i tos de di re i-
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tos hu ma nos, co i bin do a prá ti ca do trá fi co in ter na ci o-
nal de cri an ças e ado les cen tes para fins de ex plo ra-
ção se xu al.

Ana li sa re mos a ex plo ra ção se xu al re a li za da
tan to nas re des de ex plo ra ção quan to por in ter mé dio
de fo to gra fi as, fil mes e ví de os, am pli an do o con ce i to
atu al men te pre vis to no Esta tu to da Cri an ça e do Ado -
les cen te, de for ma que as no vas tec no lo gi as es te jam
in se ri das, abor dan do o trá fi co hu ma no, uma vez que
o ECA – Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te – tra -
ba lha com a cri mi na li za ção do trá fi co para fins de
ado ção in ter na ci o nal ir re gu lar e não para fins de trá fi-
co para ex plo ra ção se xu al. O co ti di a no de tra ba lho da
CPI será tra ba lhar es ses te mas.

Por tan to, é im por tan te que to dos es ta be le ça-
mos um mar co teó ri co re fe ren te a es ses con ce i tos,
que de sen ca de ie o nos so tra ba lho para que, ao nos
de pa rar mos com cir cuns tân ci as de trá fi co, de ex plo-
ra ção se xu al, de abu so se xu al in tra fa mi li ar, pos sa mos
atu ar no des ba ra ta men to das qua dri lhas, na ins ta u ra-
ção de in qué ri to e no nos so ob je to fun da men tal, que é
aca bar com as re des de ex plo ra ção se xu al. Ao mes -
mo tem po, de ve mos en ca mi nhar ou tras si tu a ções
que che ga rem ao nos so co nhe ci men to.

Além do ob je ti vo mu i to cla ro que a CPI tem (as
re des de ex plo ra ção se xu al in fan to-ju ve nil), nós po de-
re mos, numa re a li da de mul ti fa ce ta da, tra ba lhar com
uma abor da gem que nos tra rá mu i tos ou tros ele men-
tos da vi o lên cia co ti di a na con tra as cri an ças e os ado -
les cen tes.

A pro pos ta que esta re la to ria in clu iu no pla no de 
tra ba lho visa a que es te ja mos ca pa ci ta dos para atu ar
numa rede de re la ções com os de ma is po de res e com 
a so ci e da de ci vil, re ce ben do ques tões e en ca mi nhan-
do-as ime di a ta men te, quan do se tra tar de abu so e de
ou tros te mas im por tan tes para o in qué ri to que ins ta u-
ra re mos, o que exi ge do Po der Exe cu ti vo, nas suas di -
fe ren tes es fe ras, uma ime di a ta atu a ção para fa zer
ces sar a vi o lên cia. Esse é o pon to de par ti da.

Pre ci sa mos com por um in qué ri to ba se a do
numa in ves ti ga ção ca paz de des ba ra tar as re des de
ex plo ra ção e en fren tar o cri me or ga ni za do e, ao mes -
mo tem po, fa zer uma par ce ria per ma nen te com os
de ma is Po de res, em to das as es fe ras, além de uma
ali an ça im por tan te com a so ci e da de para, no mais
cur to es pa ço de tem po, ao sa ber mos que uma cri an-
ça está so fren do vi o lên cia, ime di a ta men te fa zer com
que ela ces se. De ve mos ter esse com pro mis so.

Não que re mos ape nas ob ter um bom re sul ta do
ao fi nal dos tra ba lhos, mas ter um re la tó rio bem-fe i to
e im por tan te para o en fren ta men to das qua dri lhas. E
a ime di a ta ação des ta Co mis são é no sen ti do de pro -

te ger a ví ti ma, que é a cri an ça e o ado les cen te, o que
exi ge de nós essa abor da gem sem o pre ju í zo dos in -
qué ri tos. É um com pro mis so éti co do nos so tra ba lho
agir e não de i xar per ma ne cer a vi o lên cia por um se -
gun do se quer.

Portan to, a Co mis são Par la men tar Mis ta de
Inqué ri to pro du zi rá um re la tó rio fi nal, ba se a do num
tra ba lho de sen vol vi do ao lon go des ses 180 dias, com
efe i to ime di a to. Ve ri fi ca re mos isso na vida de cri an ças
e ado les cen tes no mo men to ime di a to em que es ti ver-
mos em con ta to com ví ti mas de ação cri mi no sa.

Falo ain da so bre o ob je ti vo ge ral do nos so tra ba-
lho, a par tir des sa fun da men ta ção.

II – Obje ti vo Ge ral

O ob je ti vo fi nal da CPMI, com base no re que ri-
men to.

– Inves ti gar e iden ti fi car as si tu a ções de vi o lên-
cia, trá fi co e ex plo ra ção se xu al de cri an ças e de ado -
les cen tes, as sim como os pro ces sos de or ga ni za ção
das re des de ex plo ra ção se xu al no Bra sil;

 – Enfren tar a im pu ni da de, res pon sa bi li zan do os
agen tes e as re des cri mi no sas que re a li zam a ex plo ra-
ção se xu al em to das as suas for mas de or ga ni za ção.

Sim ples men te, são es ses dois ob je ti vos, que já
são bas tan te am bi ci o sos, que de vem ser as me tas
fun da men ta is do nos so tra ba lho com base no re que ri-
men to.

III – Obje ti vos es pe cí fi cos com des do bra men to

– Ana li sar os fa to res que le vam as cri an ças e os
ado les cen tes a se tor na rem vul ne rá ve is fren te à ex -
plo ra ção se xu al, pro pon do po lí ti cas pú bli cas de pre-
ven ção e ga ran tia de di re i tos, vi san do o efe ti vo e in te-
gral aten di men to às ví ti mas e a suas fa mí li as;

– Esti mu lar a pro du ção de va lo res po si ti vos em
re la ção à in fân cia e à ado les cên cia, con tra pon do-se à 
for ma ção de es te reó ti pos se xu a is e à ba na li za ção da
vi o lên cia;

– Ana li sar os dis po si ti vos le ga is bra si le i ros, re la-
ti vos à ex plo ra ção se xu al de cri an ças e de ado les cen-
tes, atu a li zan do a le gis la ção fren te às no vas for mas
de ações cri mi no sas con tra cri an ças e ado les cen tes.

IV – Me to do lo gia

– Cons tru ção de um re fe ren ci al teó ri co me to do-
ló gi co pe los Par la men ta res a par tir dos con ce i tos
con sen su a is da Pes traf 2002, que é a Pes qui sa so bre
Trá fi co de Mu lhe res, Cri an ças e Ado les cen tes para
fins de ex plo ra ção se xu al e co mer ci al no Bra sil, re a li-
za da pelo Ce cria e pelo Mi nis té rio da Jus ti ça;
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– No pla no na ci o nal de en fren ta men to da vi o lên-
cia e ex plo ra ção se xu al, já ci ta dos, or ga ni za ção da
as ses so ria téc ni ca da Co mis são Par la men tar Mis ta
de Inqué ri to, com pos ta por téc ni cos da Câ ma ra Fe de-
ral e do Se na do Fe de ral, e tam bém re qui si ta dos jun to
aos de ma is Po de res, tais como o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral, Po lí cia Fe de ral, Ban co Cen tral, Tri bu nal de
Con tas da União, en tre ou tros.

Ações bem di re tas e con cre tas.
– Con vi te ou con vo ca ção de au to ri da des pú bli-

cas para pres ta rem in for ma ções, de po i men tos re fe-
ren tes à te má ti ca da CPMI, com re qui si ção de in for-
ma ções, re la tó ri os, in qué ri tos po li ci a is e ju di ci a is, já
ar qui va dos ou em an da men to, e qua is quer ou tros do -
cu men tos con si de ra dos ne ces sá ri os à in ves ti ga ção;

– Re a li za ção de au diên ci as pú bli cas no Con-
gres so Na ci o nal e nos Esta dos – des cen tra li za dos,
por tan to;

– Re a li za ção de di li gên ci as des cen tra li za das
nas re giões in di ca das pe los re que ri men tos dos Par la-
men ta res, de nún ci as e de po i men tos, to ma das de de -
po i men tos e in qui ri ção de tes te mu nhas, re ce bi men to
de de nún ci as di re ta men te pe los Par la men ta res in te-
gran tes da CPMI e as ses so ria téc ni ca por cor res pon-
dên cia pos tal, ele trô ni ca, site, bem como ser vi ço te le-
fô ni co a ser dis po ni bi li za do no 0800 do Con gres so
Na ci o nal. Esta mos pre ven do, por tan to, um en de re ço
ele trô ni co, além do 0800, e o en de re ço pos tal, para
que as in for ma ções se jam di vul ga das em vá ri as for -
mas.

– Le van ta men to e pes qui sa dos re la tó ri os de
CPIs de ou tras co mis sões re fe ren tes à ex plo ra ção se -
xu al re a li za da nos Esta dos e ca pi ta is.

– Arti cu la ção e mo bi li za ção de fren tes par la-
men ta res em de fe sa das cri an ças e dos ado les cen-
tes, a exem plo do que te mos no Con gres so Na ci o nal
– um in cen ti vo à es tru tu ra ção nos Esta dos e nos Mu -
ni cí pi os.

– Inte gra ção com mo vi men tos so ci a is, ONGs,
or ga ni za ções go ver na men ta is, na bus ca de in for ma-
ções re le van tes ao tra ba lho da CPMI;

– Imple men ta ção de uma cam pa nha de co mu ni-
ca ção pela CPMI, com o ob je ti vo de es ti mu lar a de-
nún cia pela so ci e da de;

– Di vul ga ção dos dis po si ti vos le ga is que ti pi fi-
cam o cri me de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e de
ado les cen tes;

– Incen ti vo à im ple men ta ção de po lí ti cas ade-
qua das de pre ven ção e aten di men to. Por tan to, uma
cam pa nha com três ob je ti vos.

– Orga ni za ção de um cro no gra ma de ações a
se rem re a li za das pela CPMI, in clu in do as au diên ci as,
di li gên ci as e de po i men tos a par tir de de nún ci as e re -
que ri men tos.

Su ges tão de cro no gra ma ini ci al:
Re que ri men to ao Pre si den te do Con gres so Na -

ci o nal para a re a li za ção dos tra ba lhos da CPMI no
mês de ju lho, du ran te o re ces so par la men tar, já re a li-
za do pela Pre si den te Pa trí cia Sa bo ya.

Como su ges tão de cro no gra ma ini ci al:
– Au diên cia pú bli ca em Bra sí lia com a co or de-

na ção re gi o nal da Pes traf, os co or de na do res re gi o na-
is, com o ob je ti vo de iden ti fi car as re des cri mi no sas
que pro mo vem a ex plo ra ção se xu al – uma apre sen ta-
ção do que a pes qui sa con clu iu.

– Aná li se dos re que ri men tos re ce bi dos pela
CPMI para agen da do mês de ju lho e agos to;

– Fle xi bi li da de para ajus tes na me to do lo gia de
tra ba lho, con si de ran do o de sen vol vi men to do pro ces-
so de in ves ti ga ção da CPMI.

V – Re sul ta dos Espe ra dos

Con cluo com al guns re sul ta dos es pe ra dos, para 
que os De pu ta dos e Se na do res pos sam ve ri fi car se é
isso mes mo.

Pri me i ro, o des ba ra ta men to das re des cri mi no-
sas de ex plo ra ção se xu al, res pon sa bi li zan do, pu nin-
do e re pri min do seus agen tes ou en ca mi nhan do-os
para a pu ni ção e re pres são.

 – Mo bi li za ção e ar ti cu la ção da so ci e da de ci vil,
ga ran tin do que o tema so bre a ex plo ra ção se xu al
man te nha-se na agen da pú bli ca na ci o nal e in ter na ci-
o nal como uma ques tão so ci al e pri o ri tá ria para o
con jun to das po lí ti cas pú bli cas;

– Avan ço na im ple men ta ção efe ti va do es ta tu to
e do pla no na ci o nal de en fren ta men to da vi o lên cia se -
xu al in fan to-ju ve nil;

– For ta le ci men to das re des de pro te ção à cri an-
ça e ao ado les cen te e, em es pe ci al, dos con se lhos tu -
te la res quan to à sua im ple men ta ção em to dos os mu -
ni cí pi os de ca pa ci ta ção para o exer cí cio da fun ção;

– Qu a li fi ca ção das re des de no ti fi ca ção e ca pa-
ci ta ção dos ope ra do res des sas re des para cons tru ir
in di ca do res, ar ma ze nar, sis te ma ti zar, ana li sar e di vul-
gar os da dos, a fim de sub si di ar as in ter ven ções do
sis te ma ju rí di co de pro te ção e pro mo ção so ci al;

– Pro mo ção de ações ar ti cu la das en tre as ins -
tân ci as do Po der Pú bli co que atu am na re pres são e
res pon sa bi li za ção – Po lí cia, Mi nis té rio Pú bli co, De-
fen so ria Pú bli ca, Ma gis tra tu ra e de ma is or ga ni za ções
go ver na men ta is e não-go ver na men ta is – para a pro -
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po si ção de po lí ti cas pú bli cas que ga ran tam a de vi da
pro te ção às ví ti mas e seus fa mi li a res, que são os pro -
gra mas de pro te ção à tes te mu nha;

– Atu a li za ção da le gis la ção bra si le i ra em re la-
ção à ex plo ra ção se xu al e ao trá fi co de cri an ças e
ado les cen tes;

– Apro fun da men to das re la ções in ter na ci o na is
en tre os Par la men ta res, mo vi men to so ci al or ga ni za-
do e ope ra do res do Di re i to, por meio da Co mis são
Inte ra me ri ca na de Di re i tos Hu ma nos, com o ob je ti vo
de cons tru ir uma con ven ção in te ra me ri ca na con tra o
trá fi co para fins de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes.

Con cluo, di zen do o se guin te: es ta mos pro mo-
ven do uma am pla ali an ça da so ci e da de. Essa ali an ça
co me ça no Con gres so Na ci o nal. O fato de ter mos es -
ta be le ci do aqui uma CPI Mis ta já in di ca que o Con-
gres so Na ci o nal atua de for ma uni fi ca da no en fren ta-
men to des se fe nô me no e que vai atu ar de for ma di re-
ta e in can sá vel para o des ba ra ta men to das qua dri-
lhas cri mi no sas das re des. Pre ci sa mos da so ci e da de
ci vil mo bi li za da e de uma am pla ali an ça, a exem plo do
que re a li za o Con gres so Na ci o nal, com os de ma is Po -
de res da Re pú bli ca e to das as es fe ras de Go ver no.

Com esse pla no de tra ba lho, nos so de se jo é
que te nha mos a pos si bi li da de de in cen ti var e, ao fi nal
dos nos sos tra ba lhos, te nha mos des ba ra ta do es sas
qua dri lhas, en fren ta do o cri me or ga ni za do, ao mes -
mo tem po, de i xan do uma se men te or ga ni za da para
que o tema da ex plo ra ção se xu al de cri an ças e de
ado les cen tes seja tra ta do de for ma per ma nen te pe-
las de ma is es fe ras: da nos sa par te e do âm bi to da le -
gis la ção, da aná li se de como o Po der Exe cu ti vo age,
fis ca li za tó ria, como é o pa pel do Par la men to.

Que to dos os Mem bros atu em per ma nen te men-
te co i bin do o cri me. O cri me não deve ces sar no ter mo
da CPI, mes mo com a ob ten ção de re sul ta dos po si ti-
vos no seu fi nal. Qu e re mos, após a CPI – como já é,
in clu si ve, o in di ca ti vo do Go ver no bra si le i ro, por meio
da pró pria pa la vra do Pre si den te Lula –, uma ação
per ma nen te que não per mi ta a ins ta la ção da ação or -
ga ni za da, do cri me or ga ni za do, vi ti man do cri an ças e
ado les cen tes, como ob ser va mos, o que move o tra-
ba lho que es ta mos re a li zan do.

É essa a pro pos ta de fun da men ta ção do pla no
de tra ba lho para a aná li se, cer ta men te com a com ple-
men ta ção va lo ro sa e im por tan te de to dos os in te gran-
tes da nos sa CPMI. 

Obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Antes mes mo de co lo car em dis cus são o pla -

no de tra ba lho que aca ba de ser apre sen ta do pela
Re la to ra, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, pa ra be ni zo S.
Exª pelo bri lhan te tra ba lho que já re a li zou – sua de di-
ca ção, ca ri nho e cu i da do com que de sen vol veu seu
pla no de tra ba lho, não só a par te con ce i tu al que dá
um es cla re ci men to mu i to po si ti vo a nós, Par la men ta-
res, e à so ci e da de, que hoje as sis te ao iní cio dos tra -
ba lhos da Co mis são Par la men tar Mis ta de Inqué ri to.
S. Exª bus ca, de for ma mu i to ob je ti va, apon tar um ca -
mi nho para que os tra ba lhos pos sam co me çar e que
as in ves ti ga ções em re la ção às re des de ex plo ra ção
se xu al pos sam ter um fim, tor nan do pos sí vel res ga tar
mi lha res e mi lha res de cri an ças e ado les cen tes no
País que hoje são ví ti mas de uma das pi o res for mas
de vi o lên cia – jus ta men te, a se xu al – em qual quer
uma das ver ten tes que a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio
nos apre sen tou.

Antes de pas sar para a dis cus são, para que os
Par la men ta res pos sam dis cu tir o pla no de tra ba lho
ofe re ci do pela De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, a Pre si-
dên cia pa ra be ni za S. Exª pelo bri lhan te tra ba lho que
re a li zou.

A SRA. RELATORA (Ma ria do Ro sá rio) – Obri -
ga da, Srª Pre si den te.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Em dis cus são, o pla no de tra ba lho da re la to ra.

Eu pe di ria, an tes, que os Srs. Par la men ta res se
ma ni fes tas sem, que nos res trin gís se mos à dis cus são
do pla no de tra ba lho. Te re mos ou tras opor tu ni da des
para dis cu tir a vi o lên cia se xu al, os re que ri men tos e
ou tras su ges tões, evi den te men te, mas, nes te mo-
men to, de ve mos nos li mi tar à dis cus são do pla no de
tra ba lho, até por que deve ter iní cio em pou co tem po a
Ordem do Dia no Se na do e, a par tir do mo men to em
que ela se ini cia, le van ta-se a re u nião da nos sa CPI. 

Por isso, é im por tan te que se ja mos bem ob je ti-
vos.

Está aber ta a dis cus são.
(Inter ven ção fora do mi cro fo ne.)
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – A lis ta de ins cri ção que fi ze mos é para ser
con si de ra da logo após a vo ta ção do pla no de tra ba-
lho, ou seja, ela se re fe re a uma ou tra dis cus são. Ago -
ra, a dis cus são é so bre o pla no de tra ba lho, mas nada 
im pe de que obe de ça mos a essa mes ma or dem de
ins cri ção.

O pri me i ro ins cri to é o De pu ta do João Mag no.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG) – Srªs e Srs.

Par la men ta res des ta Co mis são Mis ta Par la men tar de 
Inqué ri to, so li ci tei à Li de ran ça do meu Par ti do que me
au to ri zas se es tar pre sen te nes ta ta re fa por en ten der
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que o Con gres so Na ci o nal tem de to mar me di das fir -
mes e ur gen tes com re la ção a essa si tu a ção de per -
ver si da de con tra pes so as in de fe sas.

Acom pa nhan do aten ta men te a le i tu ra do pla no
de tra ba lho, ela bo ra do pela De pu ta da Ma ria do Ro sá-
rio, eu o clas si fi co como in te i ro, pron to a aten der às
nos sas de man das nes ta CPI Mis ta. Pa ra be ni zo a De -
pu ta da por nos apre sen tar uma pro pos ta abran gen te.

Espe ro que esta CPI pos sa ir além do tra ba lho
de re pres são e de pu ni ção aos que tan to abu sam de
cri an ças nes te País: que ela pos sa tam bém ter uma
di men são di dá ti ca para a so ci e da de.

Em seu re la tó rio, De pu ta da, na pá gi na 09, há
uma in ter ro ga ção: “Qual é a prá ti ca ide o ló gi ca que
es tig ma ti za es ses su je i tos? O apart he id, a dis cri mi-
na ção de raça, de gê ne ro e, tam bém, de ori en ta ção
se xu al. A mí dia e o mar ke ting, a pu bli ci da de...”. E por
aí vai.

O que a mí dia tem fe i to hoje con tra va lo res es sen-
ci a is de uma so ci e da de pre ci sa ser ur gen te men te e de
for ma bas tan te de ter mi na da tra ta do por este Con gres-
so Na ci o nal. Não vai aqui ne nhum pre con ce i to ao ho-
mos se xu a lis mo. Não se tra ta dis so, mas ve mos em no -
ve las o que é usa do para atra ir cri an ças do nos so Bra sil,
de to das as fa i xas so ci a is, com todo o ta len to dos ar tis-
tas bra si le i ros. Tra ta-se de um acin te con tra a fa mí lia. Eu 
acre di to que isso so men te ser ve para po ten ci a li zar a
per ver si da de con tra o ser hu ma no.

Eu pen so, e de fen do nes te Con gres so Na ci o nal,
que te mos de cu i dar de leis que não se jam ape nas
ini ci a ti va iso la da de um Se na dor ou Se na do ra, de um
De pu ta do ou De pu ta da. Que esta CPI pos sa tam bém
ter um tra ba lho pre ven ti vo, para es ta be le cer pa râ me-
tros e nor mas de como deve fun ci o nar essa le gis la-
ção da qui para fren te no que tan ge à de fe sa da fa mí-
lia, es pe ci al men te no que se re fe re a prá ti cas, como é 
o caso con cre to da TV Glo bo, re cen te men te nes ta no -
ve la que es ti mu la as cri an ças às prá ti cas ho mos se xu-
a is – e nada con tra os ho mos se xu a is –, como se isso
fos se uma ne ces si da de de to dos.

Enten do que isso não é nada sa u dá vel para ne -
nhu ma fa mí lia, e é uma das fon tes des sa bar bá rie que
vem acon te cen do no nos so País, nos úl ti mos anos, o
cres ci men to des sa tra gé dia con tra a in fân cia bra si le i ra.

Então, es ta mos aqui pre sen tes, fir mes, e es pe ro
que pos sa mos ir além das pu ni ções, que são mu i to
ne ces sá ri as. Por tan to, no mo men to opor tu no, vou
apre sen tar um re que ri men to, por que aqui es tou re-
pre sen tan do não só Mi nas Ge ra is, mas o Vale do Je -
qui ti nho nha, onde exis te uma si tu a ção mu i to gra ve, e
o Vale do Mu cu ri. E jus ta men te acom pa nhan do uma

si tu a ção ge o grá fi ca do cru za men to de duas BRs, te -
mos aque les que saem do sul do País e vão para o
Nor des te, os ca mi nho ne i ros, que pra ti cam um tipo de
abu so, um tipo de trans gres são à vida; e te mos os fa -
zen de i ros mi ne i ros, do vale mi se rá vel do Je qui ti nho-
nha; e os co mer ci an tes, que pe gam da pon ta de
Alme na ra e vão até a re gião nor te do Vale do Je qui ti-
nho nha, e têm o ví cio de es tu prar me no res por
R$0,50 e fa lar que isso é nor mal, ou por R$12, para
as mães pa ga rem con tas de água e luz.

Então, esta CPI tem uma fun ção mu i to im por-
tan te para a vida da so ci e da de bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer, Srª Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Con ce do a pa la vra ao no bre De pu ta do Edu ar-
do Bar bo sa.

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG) –
Obri ga do, Srª Pre si den te. Cum pri men to a to dos os
Par la men ta res e tam bém a nos sa Re la to ra, De pu ta-
da Ma ria do Ro sá rio, que nos apre sen tou, como foi
dito pelo De pu ta do João Mag no, uma pro pos ta de tra -
ba lho que, na re a li da de, ten ta nos dar uma no ção
exa ta do que vem a ser a cri a ção des ta CPI e, ao
mes mo tem po, lan çan do para a so ci e da de uma pro -
po si ção di dá ti ca do tema que es ta mos co me çan do,
ago ra, a tra ba lhar nes ta nova CPMI. 

Pa ra béns.
Mas isso não é de se es tra nhar, por que sa be mos

do seu com pro mis so com a ques tão. E como a nos sa
Pre si den te pe diu, vou ser bas tan te ob je ti vo em re la ção
à pro pos ta. A ques tão des sa au diên cia pú bli ca ini ci al
com a Pes traf foi mu i to bem apre sen ta da, vis to que, as -
sim, nos será dado um di ag nós ti co que, in clu si ve, nos
ori en ta rá mu i to bem so bre qua is pri o ri da des que a Co -
mis são terá que apre sen tar, mes mo por que, quan do se
abre a pos si bi li da de do 0800, te re mos uma en xur ra da
de de man das, as qua is te re mos que ter uma ca u te la
per ma nen te, para ava li ar o que deve ser pri o ri za do.
Caso con trá rio, nun ca en cer ra re mos.

Portan to, isso já deve es tar cons tan do da pro-
pos ta, ou seja, es tar mos aten tos a to dos os re que ri-
men tos apre sen ta dos e que, pre vi a men te, es ta be le-
ça mos en tre nós que o ro te i ro de mar ca ção de au-
diên ci as, de vi si tas ou de di li gên ci as, ou o que for, de -
ve rá ser re al men te de ci di do de for ma co le gi a da, em
cima de pri o ri da des. Caso con trá rio, ama nhã, uma
de nún cia x, y, z vai nos de man dar algo que fica im-
pos sí vel de ser tra ba lha do.

Então, que te nha mos a pre o cu pa ção de re a li zar
re u niões pre pa ra tó ri as, de fi nin do, de fato, qua is os ti -
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pos de re que ri men tos que se rão pri o ri za dos para
uma di li gên cia des ta Co mis são.

Ou tra ques tão que con si de ro mu i to im por tan te,
De pu ta da Ma ria do Ro sá rio, é que, in fe liz men te,
quan do es ta mos tra ba lhan do para des man te lar re des
de pros ti tu i ção, vi ven ci a mos uma si tu a ção gra ve. Te -
re mos que tra var uma ver da de i ra com pe ti ção com es -
sas re des que atra em jo vens, ado les cen tes e cri an-
ças, e isso jus ta men te em fun ção do que po dem pro -
pi ci ar em ter mos de di nhe i ro, pois sa be mos que há al -
gu mas fa mí li as que vi vem des se tipo de pro du to.

Acre di to que a sua pro pos ta te nha essa vi são
di dá ti ca e pe da gó gi ca de in flu en ci ar con ce i tos so ci a-
is, mas tam bém te mos que pen sar em como ana li sar,
pa ra le la men te, as pro pos tas de po lí ti cas pú bli cas já
exis ten tes de aten di men to a es sas cri an ças e ado les-
cen tes, qua is os re sul ta dos que es tão dan do, se es -
tão sen do sa tis fa tó ri os para que pos sa mos, ca mi-
nhan do jun to com es sas po lí ti cas, apre sen tar algo a
ser co lo ca do quan do de tec ta da a ex plo ra ção do me -
nor. Pre ci sa mos apre sen tar al gu ma co i sa atra ti va e
ime di a ta para a cri an ça ou para o ado les cen te ou
para a fa mí lia, se não eles mu dam ape nas de rede e
pas sam a ter ou tras for mas de bus car esse re cur so fi -
nan ce i ro para a fa mí lia.

Sei que foge um pou co da CPMI, por que não é
essa a ques tão, mas se for mos tra tar do des man te la-
men to, te mos que ve ri fi car se as pro pos tas exis ten tes
são efi ca zes e, se não fo rem, bus car al ter na ti vas para 
co lo car no lu gar.

Não sei se isso fa ria par te das di re tri zes ge ra is
ou dos ob je ti vos ge né ri cos. De ve mos pen sar jun to
com o Exe cu ti vo, que pro mo ve as po lí ti cas pú bli cas.

Esse pon to não deve es tar dis tan ci a do das nos -
sas dis cus sões. Já vi mães pres tan do de po i men tos e
fa zen do de nún ci as e, de po is, re ti ra rem-na em fun ção
da fal ta da que le di nhe i ro. Di zi am que o agen ci a dor
era mu i to bon zi nho para a fa mí lia e as co i sas eram
des fe i tas, de vi do a po si ções da pró pria fa mí lia.

Essa é a mi nha su ges tão. Mais uma vez, cum -
pri men to V. Exªs pela pro pos ta.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – De pu ta da Te re zi nha Fer nan des tem a pa la vra.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA) –
Qu e ro sa u dar a Pre si den te des ta CPI, Se na do ra Pa -
trí cia Sa bo ya Go mes, e a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio,
Re la to ra, que apre sen tou um bri lhan te pla no de tra-
ba lho.

Des ta co a im por tân cia do tra ba lho des ta CPI
para o Bra sil, nes te mo men to.

O que os De pu ta dos João Mag no e Edu ar do
Bar bo sa abor da ram há pou co mos tra-nos a am pli tu-
de do es pa ço onde atu a re mos nos pró xi mos 180 dias
e a res pon sa bi li da de que es ta mos as su min do. Por-
que va mos de ba ter re fe ren ci a is que são ca rís si mos
para a so ci e da de bra si le i ra, como va lo res éti cos, mo -
ra is, com por ta men ta is, te mas fun da men ta is que são
ba na li za dos, mu i tas ve zes tra ta dos como cor ri que i-
ros, sem re ce be rem a de vi da im por tân cia. O De pu ta-
do João Mag no le van ta a ques tão de que os te mas re -
la ci o na dos a sexo, vi o lên cia em ge ral e ou tros são
dis cu ti dos na te le vi são de for ma mu i to ba na is, como
se fos se na tu ral cer tas co i sas acon te ce rem na fa mí lia
e na so ci e da de. E a so ci e da de aca ba ace i tan do como 
sen do na tu ral isso. 

Esta mos nos pro pon do não ape nas in ves ti gar e
co lo car nas mãos da Jus ti ça a pu ni ção da que les que
co me te ram in fra ções, mas cons tru ir algo novo a par tir
da qui. Por isso, te mos um tra ba lho mu i to gran de, uma
res pon sa bi li da de enor me que te mos que tra tar com
mu i ta se ri e da de.

É fun da men tal que – não sei se não acom pa-
nhei bem o que a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio leu – fa -
ça mos uma cam pa nha de mí dia mu i to gran de nes se
pe río do, para le van tar mos o de ba te so bre a for ma
como a so ci e da de vem se com por tan do com re la ção
à cri an ça e ao ado les cen te. Te mos que tra tar o tema
da vi o lên cia e da ex plo ra ção se xu al para re e du car a
so ci e da de e sen si bi li zá-la, por que va mos tra ba lhar
du ran te 180 dias, mas essa é uma ta re fa que tem que
ser as su mi da pela so ci e da de.

Após o tra ba lho, não te re mos con di ções de dar
con ti nu i da de às pro pos tas na mes ma am pli tu de que
fa re mos ago ra. Então, que a so ci e da de as su ma para
si a ta re fa de acom pa nhar, de in ves ti gar, de de nun ci-
ar, de não ace i tar esse tipo de com por ta men to.

O que te mos vis to, em ní vel de Po der Pú bli co,
são ati tu des no sen ti do de re pri mir, pro gra mas no sen -
ti do da re pres são. Faz-se uma cam pa nha, um pro gra-
ma que re pri me, du ran te um de ter mi na do pe río do, a
vi o lên cia. Mas, pas sa do o pe río do da cam pa nha, aca -
bam-se tam bém os me ca nis mos. Con si de ro a re pres-
são im por tan te, mas é ape nas um dos mo men tos.

Da mes ma for ma, pre ci sa mos, além da sen si bi-
li za ção, do en vol vi men to da so ci e da de e da re pres-
são, de cons tru ir, re dis cu tir o que já está sen do fe i to e
cons tru ir re fe ren ci a is de pro te ção. É aqui lo que o De -
pu ta do fa lou há pou co: mu i tas fa mí li as são par ti ci pan-
tes des ses atos, co la bo ram, in clu si ve, para que es ses
atos acon te çam.

Então, a so ci e da de pre ci sa ofe re cer para es sas
cri an ças e ado les cen tes opor tu ni da des de mu dan ça
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efe ti va de vida. Temos que ter a sen si bi li za ção, a re -
pres são, mas, so bre ma ne i ra, a pro te ção, por que, se -
não, fa re mos o tra ba lho, mas, da qui a um ano, es ta re-
mos no va men te dis cu tin do nes ta Casa ou em ou tros
es pa ços da so ci e da de a ques tão da vi o lên cia e da ex -
plo ra ção con tra cri an ças e ado les cen tes.

Era só isso.
Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Mu i to obri ga da, De pu ta da Te re zi nha, pela
con tri bu i ção.

Con ce do a pa la vra à De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri-
be.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP) – Boa 
tar de aos Co le gas De pu ta dos e De pu ta das, Se na do-
res e Se na do ras, e às se nho ras e aos se nho res da
as ses so ria que aqui es tão pre sen tes. Eu de li ne ei aqui 
um en ca mi nha men to que po de re mos dar den tro da
CPMI.

A rede de en fren ta men to da vi o lên cia se xu al
con tra cri an ças e ado les cen tes na Ama zô nia – e falo
isso por que sou da Ama zô nia. Aqui so mos três Par la-
men ta res da Ama zô nia: eu, a Ane e a com pa nhe i ra
Su e li, de Ro ra i ma, além da com pa nhe i ra do Ma ra-
nhão. Então, po de re mos tra ba lhar bas tan te nes sa re -
gião que é mu i to afe ta da por esse pro ble ma –, o Gru -
po Txai, foi res pon sá vel pela pes qui sa so bre trá fi co
de mu lhe res, cri an ças e ado les cen tes para fins de ex -
plo ra ção se xu al na Re gião Nor te. Te mos dis po ní vel a
pu bli ca ção des sa pes qui sa que sub si di ou o re la tó rio
na ci o nal.

Con si de ro de ex tre ma im por tân cia que a CPMI
abor de o trá fi co de mu lhe res, cri an ças e ado les cen-
tes para fins de ex plo ra ção se xu al a par tir da pre mis-
sa de res guar dar e, onde pos sí vel, res ti tu ir a dig ni da-
de e os di re i tos da que les que são sub me ti dos ou se
sub me tem a re la ções de ex plo ra ção se xu al.

Acre di to na im por tân cia da res pon sa bi li za ção
de agres so res e de agen tes pú bli cos ino pe ran tes,
cor rup tos ou cri mi no sos, e su gi ro, por tan to, que a
CPMI en fa ti ze no Pará. Ita i tu ba é uma re gião im pen-
sá vel com re la ção a esse gran de pro ble ma por que
pas sam as cri an ças, ado les cen tes e mu lhe res no
nos so País. Essa rede de ex plo ra ção, de 1997 até
hoje, se en con tra sem so lu ção, ape sar da vas ta do cu-
men ta ção, por que lá teve mu i ta pes qui sa, hou ve mu i-
to tra ba lho e ele men tos de acu sa ção. Não sei se fal ta
co ra gem para pu nir, para pre ve nir, para cri ar me ca-
nis mo de pre ven ção.

Os in di ci a dos são co mer ci an tes lo ca is. Aqui di -
zem até os no mes: Mi guel Be zer ra de Alme i da, Car -

los Ro ber to da Sil va, Ra i mun do Cân di do Fi lho e Va -
lên cia Fran cis co Me ne zes.

Se qui ser mos mais in for ma ção, vou pas sar para 
a com pa nhe i ra Se na do ra Pa trí cia, para nos sa re la to-
ra, os en de re ços ele trô ni cos, por que aí tem tudo, e
de po is po de mos so ci a li zar en tre nós.

Em Be lém, ape sar de ter pro ces sa do e até con -
de na do al guns mem bros de uma rede de trá fi co de
mu lhe res e ado les cen tes para o Su ri na me e Ho lan da,
a mes ma rota ain da fun ci o na, e não há ne nhu ma in -
ves ti ga ção para se atin gir a rede cri mi no sa de tra fi-
can tes. Su gi ro ques ti o nar a fal ta de in ves ti ga ção com
a Su pe rin ten dên cia da Po lí cia Fe de ral e a De le ga cia
de Pro te ção à Cri an ça e ao Ado les cen te.

No Acre, o ex-as ses sor de im pren sa do Go ver-
no Esta du al, Má rio Emí lio Bo lí var Ma la qui as, foi fla-
gra do co man dan do uma rede de por no gra fia e pros ti-
tu i ção in fan to-ju ve nil, em 1996. Ape sar do ma te ri al
em fla gran te, o pro ces so foi ar qui va do, de i xan do a ex -
plo ra ção com pro va da de doze me ni nas im pu ne (Pro -
ces so no Tri bu nal de Jus ti ça do Acre de nº
97.000.791/4). Su gi ro ou vi rem-se os ju í zes e de sem-
bar ga do res que tra ta ram o caso, o Mi nis té rio Pú bli co
e ou tros au to res.

Em Ro ra i ma, a ex-de le ga da da De le ga cia de
Pro te ção da Mu lher foi pega em fla gran te como pro -
pri e tá ria de uma bo a te de pros ti tu i ção em Boa Vis ta,
para onde le va va me ni nas e mu lhe res de Ma na us.
Ape sar do fla gran te, o caso não teve con se qüên ci as.
Su gi ro cha mar o Mi nis té rio Pú bli co, o de le ga do ge ral
etc.

Ou tros Mu ni cí pi os a vi si tar: Ama pá, Oi a po que,
fron te i ra com a Gu i a na Fran ce sa. Aí, como se diz na
lin gua gem co mum, é bar ra pe sa dís si ma o pro ble ma
que es ta mos tra tan do aqui.

Em Ron dô nia, Gu a ja rá-Mi rim, a fron te i ra; no
Acre, Bra si léia. Em cada Esta do po de mos en trar em
con ta to com os co or de na do res lo ca is da pes qui sa do
trá fi co. Para cada um des ses Esta dos, nem vou ci tar
para não me alon gar mu i to – Ro ra i ma, To can tins,
Acre, Ama pá, Ama zo nas etc – te nho os e-ma ils, os
en de re ços ele trô ni cos para pas sar à CPI.

Envi a mos três exem pla res da pes qui sa de trá fi-
co na Ama zô nia à Se na do ra Ana Jú lia e po de re mos
re to mar, ain da uma vez ane xa dos às pro pos tas pri o ri-
tá ri as que ti ra mos para o en fren ta men to ao trá fi co.
Aqui vem tam bém um pou co de su ges tões.

As pes qui sas so bre o trá fi co de mu lhe res, cri an-
ças e ado les cen te para fim de ex plo ra ção co mer ci al
na Ama zô nia foi co or de na da pelo Mo vi men to, que é
sé rio, Re pú bli ca de Ema ús, e re a li za da pela Rede
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Ama zô ni ca de Com ba te à Vi o lên cia Se xu al de Cri an-
ças e de Ado les cen tes – Txai, como par te da pes qui-
sa na ci o nal so bre essa te má ti ca.

Cito ago ra as se guin tes pro pos tas, é a pre ven-
ção para que não ve nha mos a con vi ver com esse hor -
ror que es ta mos vi ven do:

1 – a in clu são nos pro gra mas, pla nos
e pro je tos de de sen vol vi men to – PPA, cré di-
tos do Basa e da Ada – para o for ta le ci men-
to da po si ção so ci al e em pre ga bi li da de da
mu lher, con si de ran do que, his to ri ca men te,
os in ves ti men tos vi sam ao de sen vol vi men to
eco nô mi co, des con si de ran do os in te res ses
da re gião, e cri am em pre gos para
mão-de-obra mas cu li na tam bém. Há um nú -
me ro cres cen te de fa mí li as che fi a das so-
men te por mu lhe res.

2 – Esti mu lar e am pli ar a con tra ção de
mu lhe res para as fun ções onde ha ve rá atu -
a ção no en fren ta men to da vi o lên cia se xu al,
pois a cul tu ra ma chis ta in flu en cia con si de ra-
vel men te no fato do en fren ta men to mu i tas
ve zes ser con tra pro du ti vo;

3 – Inves tir em po lí ti cas so ci a is ten do
o com pro mis so de mi ni mi zar as ca u sas que
vul ne ra bi li zam me ni nas e mu lhe res, cri an do
ser vi ços de apo io, como cre ches e es co las.

Ami gos, eu gos ta ria de dar um exem plo para
os se nho res. Te nho ain da algo para ler, mas vou so -
ci a li zar esse do cu men to. Du ran te sete anos e três
me ses fo mos Go ver no no Ama pá. La ran jal do Jari é
uma ci da de de 50 mil ha bi tan tes que fica em fren te
ao Pro je to Jari, para onde uma fá bri ca mon ta da do
Ja pão veio para ex plo rar ce lu lo se.

Do Nor des te, che ga ram inú me ras fa mí li as para
a ins ta la ção da fá bri ca. De po is de ins ta la da, es sas
pes so as fo ram jo ga das para o ou tro lado do rio, onde
se pro li fe ra ram bo a tes e au men tou o nar co trá fi co. A
ci da de é de pon tes de pa la fi ta. E todo dia as pon tes
ama nhe ci am pin ga das de san gue. Qu an do as su mi-
mos o Go ver no, em 1995, o Go ver na dor João Ca pi-
be ri be, hoje Se na dor, pa gou os do nos das bo a tes
para de so cu pa rem as ati vi da des que ali es ta vam e
trans for mou-as em es co las, eli mi nan do o nar co trá fi co
e a pros ti tu i ção.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – De pu ta da Ja ne te, eu gos ta ria de so li ci tar có pi-
as para a se cre ta ria, para que pos sa mos ter to das es -
sas in for ma ções e ou tras mais. Tam bém a Se na do ra
Ana Jú lia nos for ne ceu um do cu men to que tra ta do

mes mo as sun to. É im por tan te que a Co mis são te nha
aces so a es sas in for ma ções.

Peço des cul pas, pois a dis cus são está in te res-
san te e fi ca mos an si o sos para mos trar o que está
acon te cen do em nos sas re giões, mas a Se cre ta ria
está in for man do que a Ordem do Dia está para co me-
çar e te nho re ce io de que não dê tem po de vo tar o pla -
no de tra ba lho da De pu ta da Ma ria do Ro sá rio.

Então, peço um pou co mais de bre vi da de, para
que pos sa mos co lo car em vo ta ção o pla no de tra ba lho.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN) – Eu
gos ta ria de con gra tu lar-me com a Se na do ra Pa trí cia
Sa bo ya e com a nos sa com pa nhe i ra Ma ria do Ro sá-
rio pela ex ce lên cia do tra ba lho apre sen ta do, o que
não é no vi da de para nós que apren de mos a con vi ver
com a se nho ra nes te man da to.

Não pre ten do fa zer ne nhu ma aná li se do que foi
apre sen ta do. Eu que ria exa ta men te pe dir ob je ti vi da-
de no que es ta mos pro pon do na pa u ta, que é jus ta-
men te a su ges tão para o tra ba lho da Co mis são. Se
pu dés se mos ela bo rar um ca len dá rio para os tra ba-
lhos, isso se ria bas tan te in te res san te, por que sa be-
mos que a re a li da de da cri an ça e do ado les cen te é
se me lhan te em to das as re giões do Bra sil. Então,
gos ta ría mos que fos se fe i ta uma agen da para ou vir,
uma para cons ta tar e ou tra para agir, já que te mos
mu i to pou co tem po, cer ca de 180 dias, para tra tar de
um pro ble ma tão gra ve e gran de.

Então, su gi ro que seja ob je ti va men te tra ta do o
pla no.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – De pu ta da San dra Ro sa do, eu gos ta ria de fa -
zer um es cla re ci men to. Há uma pro pos ta para que,
de po is da vo ta ção do pla no de tra ba lho, fa ça mos na
pró xi ma se ma na uma re u nião ad mi nis tra ti va con tan-
do com os Par la men ta res, na qual ire mos dis cu tir
esse cro no gra ma. A sua su ges tão é jus ta men te para
que se pos sa ser bem ob je ti va, es ta be le cen do os pri -
me i ros lo ca is para onde ire mos e as pes so as que se -
rão ou vi das, que irão de por.

A pro pos ta é que, já na pró xi ma se ma na, a pri -
me i ra re u nião seja jus ta men te para ou vir os co or de-
na do res da Pes traf e a se guin te, logo em se gui da, de -
po is da su ges tão dos co or de na do res da Pes traf, seja
para ela bo rar um cro no gra ma – uma re u nião ad mi nis-
tra ti va ape nas dos mem bros da co mis são para dis cu-
tir os lo ca is aon de ire mos.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN) – Se -
na do ra, eu que ria só com ple men tar, pois achei mu i to
in te res san te o que afir mou a De pu ta da Te re zi nha e
gos ta ria de re for çar a idéia de que esta Co mis são fi -
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zes se uma mo bi li za ção da so ci e da de pela di vul ga ção
ma ci ça e co lo ca ção de te le fo nes. Po de ría mos con se-
guir no Se na do Fe de ral ou na Câ ma ra dos De pu ta dos
a dis po ni bi li za ção e di vul ga ção de um te le fo ne para
re ce ber de nún ci as de to dos os Esta dos bra si le i ros.
Isso se ria bas tan te in te res san te.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Só para es cla re cer, De pu ta da, isso já foi es ta-
be le ci do. O Se na do tem um 0800, e nós uti li za re mos
esse 0800. To dos os te le fo ne mas de de nún ci as ou re -
la ci o na dos à CPI mis ta se rão en ca mi nha dos à Se cre-
ta ria des ta Co mis são, que os irá re pas sar aos mem -
bros, à Pre si dên cia e à re la to ria. Será um 0800 que
será di vul ga do nas ima gens das nos sas re u niões,
para que as pes so as pos sam te le fo nar para o 0800,
de onde suas de nún ci as se rão en ca mi nha das para a
Se cre ta ria des ta Co mis são, para que pos sa mos to-
mar co nhe ci men to de to das as de nún ci as re la ci o na-
das à ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

Fico mu i to agra de ci da pela su ges tão.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Íris Ara ú jo.
A SRA. IRIS ARAÚJO (PMDB-GO) – Srª Pre si-

den te, Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes; Srª De pu ta-
da Ma ria do Ro sá rio, Re la to ra, Srªs Se na do ras, Srªs
De pu ta das e Srs. Se na do res e De pu ta dos aqui pre -
sen tes, eu gos ta ria de me ater a uma ob ser va ção que 
fiz no dia da ins ta la ção da CPMI, quan do qua se to dos
já ha vi am sa í do.

Na oca sião, le van tei uma ques tão que con si de-
ro da ma i or im por tân cia. De po is tive opor tu ni da de de
fa zer um pro nun ci a men to no Se na do, quan do o Se -
na dor Edu ar do Aze re do es ta va pre sen te. Na oca sião,
ci tei o pa pel des ta CPI. Hoje, co in ci den te men te, o De -
pu ta do João Mag no abor dou o as sun to que con si de ro
da ma i or im por tân cia.

Esta mos aqui, to dos nós, de cer ta for ma, dis cu-
tin do aqui lo que sa be mos que exis te no País in te i ro,
in de pen den te de re gião: cri an ças ven di das, es pan ca-
das, mal tra ta das, ex plo ra das, ex por ta das e re des de
pe do fi lia pela in ter net en ri que cen do tan ta gen te.

Te mos que le var em con si de ra ção um fa tor que
está pra ti ca men te à nos sa vis ta, que é a te le vi são.
Qu an do abor dei esse tema, afir mei que eu es ta va
per fe i ta men te ci en te de que es ta va li dan do num ter re-
no mo ve di ço. De ve mos ter a co ra gem de as su mir de -
ter mi na das po si ções di an te do que as sis ti mos na te -
le vi são. Ve mos cri an ças trans for man do-se em clo nes.
São clo na gens fe i tas a par tir de uma ima gem, de fa -
mo sos e fa mo sas, jo ga da por um pe río do pe que no –
e não se sabe per fe i ta men te de onde vi e ram, para
onde vão e quem são exa ta men te es sas pes so as.

Tam bém há a pre co ce ero ti za ção de nos sas cri an ças,
que se ves tem como mu lhe res adul tas e me ni nos que 
se tor nam em uma es pé cie de pe que nos ído los.

Par tin do des se pres su pos to, eu gos ta ria de
apre sen tar um re que ri men to, para que fos se fe i to um
con vi te para os di re to res de pro gra ma ção das re des
de ca nal aber to de te le vi são para que fos sem ou vi-
dos, a fim de que ti vés se mos co nhe ci men to de qua is
os cri té ri os para a exe cu ção de pro gra mas de te le vi-
são em que a cri an ça é con si de ra da pra ti ca men te
como mer ca do ria de ven da.

Então, é isso que eu gos ta ria de apre sen tar.
Faço-o ago ra oral men te e de po is fa rei por es cri to.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – É exa ta men te o que ia pe dir a V. Exª, que pu -
des se apre sen tar-nos for mal men te, por es cri to, esse
re que ri men to para ser vo ta do com to dos os ou tros.

Obri ga da, Se na do ra Iris de Ara ú jo.
Com a pa la vra a De pu ta da Su e li Cam pos.
A SRA. SUELY CAMPOS (PP-RR) – O que me

pre o cu pa é a vi o lên cia se xu al in tra fa mi li ar e como va -
mos tra ba lhar esse item nes ta Co mis são. Como va-
mos che gar aos la res? Re cen te men te, no meu Esta -
do, hou ve o caso se ri ís si mo de um pai que abu sou da
fi lha. Não sei como va mos pe ne trar nas fa mí li as para
pro mo ver um tra ba lho edu ca ti vo e pre ven ti vo. Essa é
uma ques tão so bre a qual te mos que pen sar mu i to
bem.

Obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Con ce do a pa la vra à De pu ta da Ma ria do Ro -
sá rio para pres tar al guns es cla re ci men tos so bre o
pla no de tra ba lho.

A SRA. RELATORA (Ma ria do Ro sá rio) – Fa rei
um bre ve co men tá rio, Se na do ra Pa trí cia.

Agra de ço a to dos pe las pon de ra ções com ple-
men ta res. Agra de ço pe los elo gi os, que ro com par ti-
lhá-los com a Ne i de Cas ta nha, com a Már cia San ta na
e com a Ma ri sa Ober ton, que pro du zi ram essa peça e
atu am em or ga ni za ções não-go ver na men ta is. É im-
por tan te di zer que o Ce cria es te ve nos acom pa nhan-
do, e de i xan do suas su ges tões aqui.

Qu e ro de ter-me em al gu mas pro pos tas. Uma
de las é a do De pu ta do Edu ar do Bar bo sa, cuja pre o-
cu pa ção é im por tan tís si ma. Se gun do S. Exª, va mos
ve ri fi car a re a li da de, en fren tar o cri me e en ca mi nhar o 
caso para as ins tân ci as de jus ti ça, a fim de ser jul ga-
do. No en tan to, o que acon te ce com aque la cri an ça,
com aque le ado les cen te, ví ti ma des se pro ces so, que
es ta va nes sa rede por con ta do ali men to, de con di-
ções so ci o e co nô mi cas ab so lu ta men te des van ta jo-
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sas? Vai para ou tra rede? Para essa pon de ra ção pro -
cu ra mos ob je ti vos es pe cí fi cos. A pri me i ra ta re fa de
uma CPI é a in ves ti ga ção. Então, não po de mos fu gir
ao fato de que o ob je ti vo pri mor di al é a re a li za ção de
uma in ves ti ga ção pro fun da e atu a ção so bre o cri me
or ga ni za do. Foi a isso que nos pro pu se mos no re que-
ri men to ini ci al. Entre tan to, há ob je ti vos tam bém im-
por tan tes, como a ava li a ção dos pro gra mas, a pre-
ven ção e as po lí ti cas de aten di men to. Esses as pec tos
se rão es tu da dos com os par ce i ros.

Qu an to ao tema tra zi do pela Se na do ra Iris de
Ara ú jo...

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Te rei de co lo car o as sun to ago ra em vo ta ção,
por que já está ini ci an do a Ordem do Dia e, em se gui-
da, a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio con clui as suas con -
si de ra ções.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do o pla no de tra ba lho da Co mis são.
Con ti nua com a pa la vra a De pu ta da Ma ria do

Ro sá rio.
A SRA. RELATORA (Ma ria do Ro sá rio) – Con ti-

nuo as mi nhas pon de ra ções e ain da com mais res-
pon sa bi li da de.

Obri ga da aos Co le gas.
Se na do ra Iris de Ara ú jo, o seu re que ri men to é

opor tu no, im por tan te, de ve mos va lo ri zá-lo imen sa-
men te. No se gun do item dos ob je ti vos es pe cí fi cos do
pla no apro va do, es ta mos pre ven do o es tí mu lo à pro -
du ção de va lo res po si ti vos em re la ção à in fân cia e à
ado les cên cia, con tra pon tos, se há for ma ção de es te-
reó ti pos se xu a is e a ba na li za ção da vi o lên cia. Então,
já in cor po ra mos o seu re que ri men to nes se tema.

Qu e ro di zer da im por tân cia do pro nun ci a men to de 
to dos os Par la men ta res. A De pu ta da Ja ne te Ca pi be ri be
fez uma abor da gem que pode se tor nar o pri me i ro do -
cu men to, jun ta men te com a ob ser va ção do De pu ta do
João Mag no, re fe ren te ao in di ca ti vo da si tu a ção das
ope ra ções da rede do trá fi co e das re des cri mi no sas
tan to no vale do Je qui ti nho nha, em Mu cu ri, con for me foi 
ci ta do pelo De pu ta do João Mag no, como na re gião
ama zô ni ca. Há ain da o im por tan te tra ba lho do Gru po
Txai e a pu bli ca ção da sua pes qui sa.

A De pu ta da Te re zi nha trou xe, em ou tras re u-
niões, a ques tão dos me ni nos emas cu la dos, um item
da vi o lên cia se xu al. Cer ca de 22 me ni nos fo ram
emas cu la dos no Ma ra nhão. Tam bém es ta re mos tra -
ba lhan do nis so, por que se tra ta de um cri me se xu al
que não está es cla re ci do. O in qué ri to não foi con clu í-

do, não há se quer uma pes soa pu ni da. Tra ta-se de
um cri me de na tu re za se xu al, pes qui sa do e tra zi do
pela De pu ta da Te re zi nha.

A De pu ta da Su e li Cam pos traz o tema da vi o lên-
cia in tra fa mi li ar, em bo ra o en fo que pri o ri tá rio da nos -
sa CPMI seja a rede cri mi no sa, a ação do cri me or ga-
ni za do. Mas, na fun da men ta ção, eu trou xe esse tema
que com par ti lha mos em pre o cu pa ção, por que va mos
de pa rar com cri an ças que es tão mo bi li za das, sen do
le va das para as re des de ex plo ra ção se xu al, mas que
ti ve ram as pri me i ras ex pe riên ci as da vi o lên cia se xu al
e da vi o lên cia em ge ral no am bi en te fa mi li ar.

Va mos de pa rar com a ta re fa de pro du zir, pri me i-
ro, um im por tan te en fren ta men to da im pu ni da de. Seja 
na so ci e da de, na rede cri mi no sa, na fa mí lia, com pai
ou pa dras to, em to das as cir cuns tân ci as, tra ta-se de
cri me. Pra ti ca dos por pais ou pa dras tos, in de pen den-
te do vín cu lo, va mos ter de es ta be le cer aqui que há
um cri me. E o cri me tem de ser pu ni do com a lei e com 
os dis po si ti vos que a so ci e da de bra si le i ra pro du ziu le -
gal men te no Có di go Pe nal e no Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te.

Eu gos ta ria de su ge rir à Se na do ra Pa trí cia que,
na au diên cia re fe ren te à Pes traf, te nha mos pre sen te
a Co or de na ção Na ci o nal. O Sr. Van der li no No gue i ra
tra ba lha na Co or de na ção Na ci o nal com os ele men tos
ju rí di cos, ven do o que a le gis la ção bra si le i ra nos
apre sen ta como ti pi fi ca do ob je ti va men te, para con du-
zir mos essa CPMI a re sul ta dos quan to às re des cri mi-
no sas. Mas, se de pa rar mos com a si tu a ção do cri me
ocor ri do no am bi en te fa mi li ar, tam bém agi re mos ime -
di a ta men te.

Con cluo, agra de cen do e di zen do que é uma
gran de hon ra para to dos nós, mas um gran de de sa fio,
e que va mos tra ba lhar jun tos.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Mu i to obri ga da, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio.

A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA) – Srª Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Con ce do a pa la vra à no bre De pu ta da Ann
Pon tes.

A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA) – Ain da que
não te nha me ins cri to, gos ta ria de fa zer um bre ve co -
men tá rio, na re a li da de, um elo gio.

Iden ti fi co como um gran de de sa fio des ta CPMI o
avan ço com re la ção à im ple men ta ção do ECA, que foi
pro mul ga do em 1990, e dele a so ci e da de bra si le i ra
pou co co nhe ce. Eu per gun to: de que for ma po de re mos
con tri bu ir para que haja essa im ple men ta ção, para que
haja esse co nhe ci men to? Esse ins tru men to le gal deve
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ser dis cu ti do nas es co las e não só pe los ope ra do res do
Di re i to. Ele deve ser, de fato, do nos so co nhe ci men to.
Vejo nele um ins tru men to avan ça do e que aten de, em
gran de par te, às nos sas ne ces si da des.

Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Mu i to obri ga da, De pu ta da Ann Pon tes.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT) – Srª

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go mes)

– Con ce do a pa la vra à De pu ta da Cel ci ta Pi nhe i ro.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT) – Nor -

mal men te, o tra ba lho co me ça ava li an do a ação das
re des. Mas su gi ro que se in ves ti gue tam bém a re la-
ção com a es co la, por que, quan do a cri an ça aban do-
na a es co la, re al men te co me ça a en vol ver-se com
todo tipo de ação cri mi no sa. Hoje te mos no Bra sil, na
fa i xa de 4 a 14 anos, 4,3 mi lhões de cri an ças fora da
es co la; e, de 15 a 17 anos, dois mi lhões de ado les-
cen tes. Então, são 6,3 mi lhões de cri an ças e ado les-
cen tes fora da es co la. Esse é o uni ver so em que exis -
te esse tipo de vi o lên cia. A vi o lên cia ma i or re al men te
é a eva são es co lar, que é o meio mais cru el de ex clu-
são so ci al.

Então, que se ava lie sem pre essa ver ten te da
ques tão da es co la ri da de e o fato de se aban do nar a
es co la como ca u sa do en vol vi men to ou até mes mo
como con se qüên cia.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da, De pu ta da, pela su ges tão.

Pela or dem, a De pu ta da Te re zi nha Fer nan des.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA) –

Pen so que pre ci sa mos en con trar uma for ma de es tar-
mos tra ba lhan do uma re la ção es tre i ta com a Jus ti ça e 
com os go ver nos es ta du a is, prin ci pal men te com
aque les em que haja ma i or in ci dên cia des se tipo de
cri me, de vi o lên cia. No meu Esta do, por exem plo, o
Ma ra nhão – a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio co me çou a
ci tar o caso dos me ni nos emas cu la dos –, são 22 me -
ni nos en tre 9 e 15 anos, que, nos úl ti mos 11 anos, fo -
ram cas tra dos, emas cu la dos, mu i tos fo ram vi o len ta-
dos e to dos as sas si na dos. E não há pu ni ção para nin -
guém até hoje, da mes ma for ma em que foi des co ber-
ta uma rede de pros ti tu i ção em Ca xi as, em 1999, em
que es ta vam en vol vi dos dois ju í zes, eram co man dan-
tes da Po lí cia, eram mé di cos, eram gran des em pre sá-
ri os, en fim, a nata da so ci e da de lo cal es ta va en vol vi-
da e nin guém foi pu ni do.

Ago ra, no dia 7 de maio, foi a jul ga men to o úl ti-
mo pro ces so que cor ria con tra o Juiz Adnal do Ca val-
can ti, que foi ab sol vi do. Esta va afas ta do das fun ções

e vol tou a tra ba lhar na pró pria ci da de de Ca xi as, em
que atu a va an te ri or men te.

Te mos que en con trar uma for ma de po der mos
en vol ver es ses se to res, as ins ti tu i ções, a exem plo da
Po lí cia, para que, de fato, fa çam um tra ba lho sé rio, um 
tra ba lho que leve a re sul ta dos con cre tos no fu tu ro.

Obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Obri ga da, De pu ta da Te re zi nha.
Gos ta ria de in for mar ao Ple ná rio que há so bre a

mesa seis re que ri men tos que fo ram apre sen ta dos,
es pe ran do tam bém a for ma li za ção do re que ri men to
da Se na do ra Íris. 

A Pre si dên cia su ge re que pos sa mos ana li sar e
vo tar es ses re que ri men tos na pró xi ma re u nião.

Essa Pre si dên cia su ge re aos pre sen tes uma
pró xi ma re u nião, que será agen da da para o dia 2 de
ju lho, quan do ou vi re mos os co or de na do res da Pes-
traf. Nes sa re u nião, evi den te men te, te re mos a su ges-
tão dos pri me i ros lu ga res a se rem vi si ta dos pela CPI.

Em se gui da, no dia 3, a Pre si dên cia su ge re uma 
re u nião de ca rá ter ad mi nis tra ti vo – re ser va da – com
os mem bros, ape nas com os par la men ta res, para que 
pos sa mos dis cu tir as ques tões ad mi nis tra ti vas, in clu-
si ve es ses re que ri men tos, bem como os pri me i ros lo -
ca is de atu a ção em que a CPI fará as di li gên ci as e as
au diên ci as pú bli cas, as sim como a su ges tão de ho rá-
rio da CPI.

Sei que a Câ ma ra tem um ho rá rio di fe ren te de
fun ci o na men to do Se na do. Há uma su ges tão no sen -
ti do de que pos sa fun ci o nar às quar tas-fe i ras, às 11h.

Há o mês do re ces so – ju lho – em que as Co mis-
sões pa ram. Então, po de re mos ado tar es ses dias.
Dias 2 e 3 se ri am as duas re u niões. E as pró xi mas ...

A SRA. – Gos ta ria de fa zer uma su ges tão.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Pois não.
A SRA. – Nes te caso, na me di da em que não

exis ti rão as re u niões das Co mis sões, tal vez pu dés se-
mos co me çar mais cedo, co me çar du ran te o re ces so,
pela ma nhã.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Às onze ho ras?

A SRA. – Não, gos ta ria que fos se mais cedo, às
9h30min ou às 10h.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Então, dia 2, ou vi re mos os co or de na do res da
Pes traf, às 10h.

Dia 3, da mes ma for ma, a re u nião será de ca rá-
ter ad mi nis tra ti vo, às 10h.
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Bom, não ha ven do mais ne nhum par la men tar
que que i ra fa zer uso da pa la vra, e não ha ven do nada
mais a tra tar, gos ta ria de agra de cer a pre sen ça de to -
dos os Par la men ta res, de to dos os pre sen tes que
acom pa nha ram essa nos sa se gun da re u nião, con vo-
can do os mem bros da Co mis são para a pró xi ma re u-
nião, dia 2, às 10h.

Está en cer ra da a pre sen te re u nião.

(Le van ta-se a re u nião às 16h15min.)

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA 
DE INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 02, DE 2003-CN 

“COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR AS
SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E REDES 

DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NO BRASIL”

Ata da 3ª Re u nião, re a li za da em 2 de ju lho de
2003.

Aos dois dias do mês de ju lho do ano de dois mil
e três, às onze ho ras e qua ren ta mi nu tos, na sala 02
da Ala Se na dor Nilo Co e lho, sob a Pre si dên cia da Se -
na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, re ú nem-se os Se-
nho res Par la men ta res: De pu ta da Ma ria do Ro sá rio,
Se na do ra Lú cia Vâ nia, De pu ta da Te re zi nha Fer nan-
des, Se na do ra Serys Slhes sa ren ko, De pu ta do João
Mag no, Se na do ra Jú lia Ca re pa, De pu ta da Ann Pon -
tes, Se na do ra Fá ti ma Cle i de, De pu ta da San dra Ro-
sa do, De pu ta do Luiz Cou to, Se na do ra Íris de Ara ú jo,
De pu ta da Su ely Cam pos, De pu ta da Thel ma de Oli ve-
i ra, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca e o De pu ta do Se-
ve ri no Alves, mem bros da Co mis são Par la men tar
Mis ta de Inqué ri to cri a da pelo Re que ri men to nº
02/2003-CN “com a fi na li da de de in ves ti gar as si tu a-
ções de vi o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri -
an ças e ado les cen tes no Bra sil”. Pre sen te tam bém o
De pu ta do Re gi nal do Lo pes. Ha ven do nú me ro re gi-
men tal, a Se nho ra Pre si den te de cla ra aber to os tra-
ba lhos, dis pen san do a le i tu ra da Ata da re u nião an te-
ri or, que é dada como lida e apro va da. A Pre si dên cia
in for ma que a pre sen te re u nião des ti na-se a ou vir a
ex po si ção dos Co or de na do res da PESTRAF: “Pes-
qui sa so bre trá fi co de mu lhe res, cri an ças e ado les-
cen tes para fins de ex plo ra ção se xu al co mer ci al no
Bra sil” – Dra. Ma ria Lú cia Leal – Co or de na do ra Na ci o-
nal; Dr. Wan der li no No gue i ra Neto – Co or de na ção
Na ci o nal (Equi pe Téc ni ca); Dra. Este la Már cia Escan -
du la – Co or de na do ra da Re gião Cen tro-Oes te e Dra.
Ma ria do Ro sá rio da Cos ta Fer re i ra – Co or de na do ra
da Re gião Nor des te. A Se nho ra Pre si den te, Se na do-
ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes pro ce deu a le i tu ra do FAX

re me ti do pela Dra. Ma ria do Ro sá rio da Cos ta Fer re i-
ra, co mu ni can do a im pos si bi li da de do seu com pa re ci-
men to a pre sen te re u nião. A Se nho ra Pre si den te con -
vi da para to mar as sen to a Mesa dos Tra ba lhos os
Expo si to res con vi da dos e con ce de a pa la vra aos
mes mos para as suas ex pla na ções ini ci a is, logo
após, a Pre si dên cia pas sa a pa la vra a Se nho ra Re la-
to ra, De pu ta da Ma ria do Ro sá rio para os ques ti o na-
men tos ini ci a is aos Expo si to res. Ain da de pos se da
pa la vra, a Se nho ra Re la to ra so li ci ta aos Expo si to res
o en vio a esta Co mis são de có pi as dos Inqué ri tos ci -
ta dos pe los mes mos no de cor rer da Re u nião, para
aná li se, e se ne ces sá rio a Re la to ria pro vi den ci a rá os
Re que ri men tos ne ces sá ri os para a for ma li za ção da
pre sen te so li ci ta ção. Fi ze ram uso da pa la vra pela or -
dem de ins cri ção os Se nho res Par la men ta res: De pu-
ta do Luiz Cou to, De pu ta da Ann Pon tes, De pu ta do
João Mag no, De pu ta do Se ve ri a no Alves e a De pu ta-
da Te re zi nha Fer nan des. A Pre si den te agra de ce aos
Expo si to res a co la bo ra ção pres ta da a esta Co mis-
são, con vo can do os Par la men ta res Mem bros da
CPMI para a Re u nião Admi nis tra ti va em ca rá ter re-
ser va da agen da da para o dia três de ju lho do ano em
cur so às dez ho ras, des ti na da a le i tu ra, dis cus são e
vo ta ção de Re que ri men tos e as sun tos di ver sos. Não
ha ven do nada mais a tra tar, en cer ra-se a re u nião e,
para cons tar, eu, Dul ci dia Ra mos Ca lháo, Se cre tá ria
da Co mis são, la vrei a pre sen te ata que, lida e apro va-
da, será as si na da pela Se nho ra Pre si den te e irá à pu -
bli ca ção, jun ta men te com o acom pa nha men to ta qui-
grá fi co, que faz par te in te gran te da pre sen te ata. 

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Bom dia a to dos!

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ter ce i ra re u nião da co mis são par la men tar mis ta de in -
qué ri to cri a da atra vés do Re que ri men to nº 2, de
2003, com a fi na li da de de in ves ti gar as si tu a ções de
vi o lên cia e re des de ex plo ra ção se xu al de cri an ças e
ado les cen tes no Bra sil.

Inda go ao ple ná rio se é ne ces sá ria a le i tu ra da
ata da re u nião an te ri or ou se po de mos con si de rá-la
apro va da. (Pa u sa)

Apro va da.
Escla re ço que a pre sen te re u nião des ti na-se a

ou vir a ex po si ção dos co or de na do res da Pes traf, que
é a Pes qui sa Na ci o nal so bre o Trá fi co de Mu lhe res,
Cri an ças e Ado les cen tes para fins de ex plo ra ção se -
xu al co mer ci al no Bra sil. Hoje va mos ou vir a Drª Ma ria
Lú cia Leal, que é a Co or de na do ra Na ci o nal, o Dr.
Wan der li no No gue i ra Neto, da equi pe téc ni ca, e a Drª
Este la Már cia Escan do la, que é Co or de na do ra da
Re gião Cen tro-Oes te.
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Há ex pe di en te para ser lido. Na ver da de, tra-
ta-se de jus ti fi ca ti va da Srª Ma ria do Ro sá rio, que, por
mo ti vos de sa ú de, não pôde hoje com pa re cer à CPI
mis ta para fa zer os seus es cla re ci men tos e a sua ex -
pla na ção. Assim que pos sí vel ire mos re tor nar com a
ex po si ção da Drª Ma ria do Ro sá rio para que ela pos -
sa tam bém dar a sua co la bo ra ção a esta CPI.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) – Se -
na do ra, ape nas a tí tu lo de es cla re ci men to pelo fato
de ter mos o mes mo nome: tra ta-se da Co or de na do ra
da Pes traf, da Pes qui sa so bre Trá fi co na Re gião Nor -
des te. Obri ga da, Se na do ra.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go mes)
– Con vi do para sen tar-se à mesa a nos sa pri me i ra ex -
po si to ra, que é a Drª Ma ria Lú cia Leal, e os dois ou tros
ex po si to res, o Dr. Wan der li no e a Drª Este la.

Con ver sei ago ra há pou co com a re la to ra, e a
idéia, se to dos es ti ve rem de acor do, é que pos sa mos
es cu tar os três ex po si to res. Cada um terá quin ze mi -
nu tos para ex por a sua par te da pes qui sa. Logo em
se gui da, da re mos a pa la vra à Re la to ra, que irá fa zer
as suas in da ga ções, e, em se gui da, abri re mos para
to dos os Par la men ta res para que tam bém pos sam ti -
rar as suas dú vi das e fa zer as suas in da ga ções.

Por tan to, ago ra, com a pa la vra a Drª Ma ria Lú cia
Leal.

A SRA. MARIA LÚCIA LEAL – Em pri me i ro lu -
gar, bom-dia a to dos. Agra de ço o con vi te fe i to pela
Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes e pela De pu ta da
Ma ria do Ro sá rio, gran des com pa nhe i ras de luta nes -
sa área. S. Exªs vêm nos acom pa nhan do há mais de
sete anos nes sa dis cus são no Bra sil. Por tan to, re gis-
tram um com pro mis so po lí ti co de alto ga ba ri to nes sa
dis cus são. Sin to-me mu i to hon ra da em es tar sen ta da
com to das vo cês aqui, nes te mo men to. Tam bém aos
com pa nhe i ros de luta, há mais de dez anos, no com -
ba te à vi o lên cia se xu al, Dr. Wan der li no, a Este la, que,
além de se rem com pa nhe i ros mi li tan tes de luta, fo-
ram in te lec tu a is, pes qui sa do res da ma i or im por tân cia
para aqui la tar essa dis cus são aqui hoje. 

Faço-me res pon sá vel, nes te pri me i ro mo men to,
com uma ta re fa mu i to di fí cil e com ple xa, por que, afi -
nal, re la tar da dos so bre trá fi co de mu lhe res, cri an ças
e ado les cen tes no Bra sil, no pe río do de 1996 a 2002,
não é uma ta re fa fá cil, por que tam bém não é um ob je-
to de es tu do novo. Ele é his tó ri co, an ti go e re si de no
can cro de uma so ci e da de de si gual, que, na dé ca da
de 90, ali a do à luta da so ci e da de ci vil ins pi ra da pela
in dig na ção de da dos apre sen ta dos pe las CPIs, pe los
mo vi men tos so ci a is, pe las Ongs, se to res com pro me-
ti dos do Le gis la ti vo e se to res com pro me ti dos do Go -

ver no a fa zer uma re le i tu ra des se fe nô me no no Bra sil
para tra du zir-se em um co nhe ci men to ci en tí fi co, apli -
cá vel à re a li da de no sen ti do e na di re ção do en fren ta-
men to de uma das ma i o res for mas de vi o la ção dos di -
re i tos cons ti tu í dos no cha ma do “Era dos Di re i tos So -
ci a is” e que se con tra põe esse tex to como “Bar bá rie
So ci al”.

Então, nes sa pers pec ti va, a mi nha in ten ção é fa -
zer um bre ve re la to da ex po si ção des sa pes qui sa co -
or de na da ins ti tu ci o nal men te no Bra sil pelo Cen tro de
Re fe rên cia, Estu dos e Ações so bre Cri an ças e Ado -
les cen tes. Aqui pre sen tes, na épo ca, a Co or de na do ra
do Ce cria, Ne i de Cas ta nha; a Co or de na do ra do Dis -
tri to Fe de ral, da Pes traf, a Pro fes so ra Alda ir Bra sil,
de ma is co le gas que es ti ve ram de uma for ma di re ta
ou in di re ta aqui pre sen tes, que co la bo ra ram para me -
lhor po ten ci a li zar essa dis cus são no Bra sil.

E, des sa for ma, eu gos ta ria de in for má-los que
essa foi uma das pes qui sas mais com ple xas e mais
im por tan tes que já pude en ca be çar em ter mos de co -
or de na ção téc ni ca no Bra sil, ao lado do Pro fes sor
Wan der li no, do fi na do Pro fes sor Otá vio Cruz Neto, da
Fi o cruz, da Fá ti ma Leal, Ma ria Au xi li a do ra Cé sar e de 
tan tos ou tros pro fis si o na is que in cor po ra ram essa
pes qui sa no Bra sil e que vou adi an tar para vo cês.

Na ver da de, o Ce cria foi cha ma do, em 1998, a
dis cu tir essa pes qui sa, co i sa que foi con cre ti za da em
2000, me di an te con vi te fe i to pela OEA e pela uni ver si-
da de de Paul Col legy, de Chi ca go, que, in te res sa do
em re es cre ver uma con ven ção la ti no-ame ri ca na,
uma con ven ção in ter na ci o nal no com ba te ao trá fi co
de mu lhe res, cri an ças e ado les cen tes, su ge riu à OEA 
or ga ni zar uma pes qui sa no âm bi to da Amé ri ca La ti na
e Ca ri be, para se fa zer um pri me i ro ma pe a men to des -
sa si tu a ção, ver os dis sen sos e con sen sos em re la-
ção a essa te má ti ca para pen sar uma re vi são de le -
gis la ção em tor no des sa ques tão, en ten den do que é
um fe nô me no trans na ci o nal. E pre ci sa ria pen sar essa 
dis cus são tan to do pon to de vis ta so ci al, quan to do
pon to de vis ta ju rí di co.

Ca san do com essa ne ces si da de in ter na ci o nal e 
an te ri or a essa, o Bra sil já tem uma his tó ria, des de
1993, de luta e de in clu são des sa te má ti ca em sua
agen da. E aqui es ta mos com vá ri os ato res, res pon sá-
ve is in clu si ve pela de li mi ta ção do cam po po lí ti co nes -
se se tor de co nhe ci men to das Ciên ci as So ci a is e do
Di re i to.

Então, a idéia ca sou por que foi algo fo ca li za do
não só pela so ci e da de como pe los apa ra tos in ter na ci-
o na is. Assim, o Ce cria pas sou a con ver sar com os di -
fe ren tes ato res in ter na ci o na is e na ci o na is para pen-
sar na me to do lo gia de como se ria ope ra ci o na li za da
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essa pes qui sa no Bra sil. Des sa fe i ta, con se gui mos re -
u nir as or ga ni za ções pro ta gô ni cas no Bra sil nes sa
área do co nhe ci men to: “Vi o lên cia Se xu al, Abu so e
Explo ra ção”. No Cen tro-Oes te, a Cico, aqui re pre sen-
ta da pela Srª Este la Már cia. No Nor des te, foi o Ce de-
ca-Ce a rá, pela Srª Ma ria do Ro sá rio. No Sul, foi a De -
pu ta da Ma ria do Ro sá rio que ar ti cu lou todo o sul a fim 
de de sen vol ver lá essa pes qui sa. No Nor te, foi a Rede 
Txai-Ema ús, re pre sen ta da pelo Sr. Mar cel Ha zeu. No
Su des te, foi o Pac to São Pa u lo, em São Pa u lo, co or-
de na do pelo Sr. We ling ton, e o Ibiss, no Rio de Ja ne i-
ro, co or de na do pelo Sr. Car los Ba sí lia.

Con se gui mos de sen vol ver uma pes qui sa des-
cen tra li za da, res pe i tan do as di fe ren tes iden ti da des,
mo bi li za ções e or ga ni za ções. E, ape sar de toda uma
de nún cia já ar ra nhan do a ne ces si da de de apro fun da-
men to do tema, essa pes qui sa co lo ca-se como algo
que se re ves te de uma clan des ti ni da de e se re ves te de 
uma área ne bu lo sa que se cha ma pro ces so de cor rup-
ção. É di fí cil li dar com a bar re i ra do cri me or ga ni za do,
da cor rup ção, do se gre do e do medo. Todo esse gru po
de pes qui sa do res no Bra sil já te ria, de iní cio, a di fí cil ta -
re fa de dar vi si bi li da de a algo que já é in vi sí vel por na -
tu re za ide o ló gi ca, mer ca do ló gi ca e po lí ti ca.

Nes se sen ti do, os dois anos em que tra ba lha mos
para or ga ni zar po li ti ca men te, mo bi li zar as re giões e
co me çar mos a es ta be le cer a ope ra ci o na li da de des sa
pes qui sa de i xou-nos ape nas um ano para o le van ta-
men to de da dos. E esse é o pon to di fe ren ci al: a pes qui-
sa não é ape nas aca dê mi ca, mas re fle te so bre a ne-
ces si da de de que esse co nhe ci men to seja in tro je ta do,
in ter na li za do cul tu ral men te nas re la ções ins ti tu ci o na is,
po lí ti cas, edu ca ci o na is, de di re i tos e de to das aque las
ins ti tu i ções e ato res so ci a is que ne ces si tam ter cla ro
como essa ques tão ocor re em suas re giões.

Então, a des cen tra li za ção foi mu i to mais uma es -
tra té gia do que qual quer téc ni ca ou for ma de se bus -
car uma me lhor cla ri fi ca ção dos da dos. O ob je ti vo foi,
an tes de cla ri fi car, cons ci en ti zar e bus car as for mas
de en fren ta men to em cada re gião. A pes qui sa, en tão,
é par ti ci pan te, po rém com na tu re zas ex tre ma men te
com ple xas. Con tu do, nes ses dois anos, con se gui mos
atra ves sar es sas bar re i ras e che gar, há um ano atrás, 
no Mi nis té rio da Jus ti ça, com gran de par te des ses
ato res aqui pre sen tes. Nes sa oca sião, apre sen ta mos
este li vro a todo o Bra sil que tra ba lhou com essa
ques tão – na épo ca, foi apre sen ta do sob a for ma de
re la tó rio. Dali, de um ano para cá, vol to a este Se na do
– an tes es ti ve mos na Câ ma ra Fe de ral , para di zer mos
da im por tân cia de com pro me ter mos esta Casa na
me di da em que ela tra du za es ses da dos como ex-
pres são con cre ta de com pro mis so.

Essa CPI me emo ci o na, por que já é uma das
pri me i ras e gran des res pos tas ao re la tó rio apre sen ta-
do em ju lho do ano pas sa do, em que se de mons trou a 
im por tân cia do tema e a es tra té gia para o seu en fren-
ta men to. Ou seja, o que que ro di zer é que os da dos
que vou apre sen tar aqui não são os mais no vos, pois
a cada dia es sas re la ções vão se mo di fi can do e acu -
mu lam-se ou tras ex pres sões, ou tros da dos quan ti ta ti-
vos e qua li ta ti vos. Mas isso não sig ni fi ca que essa
pes qui sa não seja uma re fe rên cia, para o mo ni to ra-
men to das in for ma ções go ver na men ta is, não go ver-
na men ta is, das agên ci as in ter na ci o na is em to dos
aque les se to res da so ci e da de que es tão com pro me ti-
dos com o en fren ta men to da ques tão.

Por fa vor, va mos aos da dos.
O que é in te res san te nes ta in tro du ção é que

nos sa pes qui sa teve uma con cep ção ini ci al que par tiu
do pa ra dig ma de que o trá fi co de se res hu ma nos, e
no caso es pe cí fi co do nos so ob je to, mu lhe res, cri an-
ças e ado les cen tes, é uma vi o la ção de di re i tos. Par -
tin do des sa no ção, que bra mos vá ri os mi tos que cir -
cuns cre vem a dis cus são des se fe nô me no no Bra sil. O
se gun do pa ra dig ma, no cam po das ciên ci as so ci a is,
ou se pu der mos alar gar, das ciên ci as hu ma nas, é que 
se tra ta de uma ques tão ab so lu ta men te so ci al. Para
en ten der um fe nô me no des sa na tu re za é pre ci so
com pre en dê-lo como mul ti di men si o nal. É pre ci so ar ti-
cu lar ques tões so ci a is com ques tões ju rí di cas, com
ques tões his tó ri cas, com ques tões da base da eco no-
mia. Os olha res das di men sões eco nô mi cas, so ci a is,
cul tu ra is e po lí ti cas pre ci sam ser re ar ti cu la dos para
que brar mos o mito de que o fe nô me no do trá fi co é
ape nas uma re la ção de re pres são e ju rí di ca e que só
ocor re en tre o vi o la dor e o vi o la do, ou en tre o tra fi can-
te e o tra fi ca do, ou en tre o usuá rio des se tipo de ex -
pres são de vi o la ção e aque le que está sub me ti do a
isso. Não é uma re la ção dual e me câ ni ca, mas uma
re la ção co lo ca da di a le ti ca men te no con tex to das ma -
cror re la ções so ci a is. O que que ro di zer é que a po bre-
za, o de sem pre go, a ba i xa in clu são nas po lí ti cas so ci-
a is, a cul tu ra pa tri ar cal, me câ ni ca e fun ci o na lis ta, to -
das es sas con cep ções agre ga das a um de sen vol vi-
men to e cres ci men to de si gual e ino pe ran te nas so ci e-
da des de ca rá ter pe ri fé ri co e se mi pe ri fé ri co como o
Bra sil aju dam a cons tru ir um su je i to vul ne rá vel e um
su je i to ali e na do, para que brar a in sus ten ta bi li da de
po lí ti ca, cul tu ral, so ci al que in cor po ra sua re la ção na
so ci e da de.

Por isso mu lher, cri an ça, gê ne ro, ge ra ção, et nia,
op ção se xu al, to das es sas ques tões pre ci sam ser ob -
ser va das no cam po das ma cro di men sões do pen sa-
men to das ciên ci as so ci a is hu ma nas, ar ti cu la do com
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a dis cus são da jus ti ça, não como re pres são, mas
como pro ces so de au to de ter mi na ção e eman ci pa ção
na cons tru ção do di re i to por que en ten de mos que es -
ses su je i tos são su je i tos on to ló gi cos. O que é isso?
Um su je i to que, por na tu re za, tem di re i to a se ma ni-
fes tar na so ci e da de em di fe ren tes di re ções e, des sas
di fe ren tes di re ções, cons tru ir um pa pel po lí ti co e um
pa pel de cres ci men to so ci al qua li fi ca do.

Par ti mos do prin cí pio de que to dos têm esse di -
re i to. E, se não o têm, algo está er ra do na so ci e da de,
algo é con tra di tó rio na so ci e da de e to dos nós aqui
den tro so mos res pon sá ve is por isso.

O ob je ti vo da pes qui sa é in cen ti var a par ti ci pa-
ção so ci al e es tra té gi as para mo ti var os di fe ren tes se -
to res da so ci e da de a cons tru ir um diá lo go e agen dar
essa dis cus são como pri o ri da de na po lí ti ca bra si le i ra;
a pro du ção de co nhe ci men to es pe ci a li za do; a ori en-
ta ção para de fi ni ção de ações de en fren ta men to; e
fun da men tar a con cep ção dos di re i tos hu ma nos num
en fo que mul ti dis ci pli nar do trá fi co.

O que é trá fi co? Ti ve mos mu i ta di fi cul da de de
sair da dis cus são ju rí di ca do con ce i to. Então, Wan-
der li no e eu op ta mos por par tir do con ce i to de Pa ler-
mo, que diz que o trá fi co de pes so as é o re cru ta men-
to, o trans por te, a trans fe rên cia, o alo ja men to ou a re -
co lha de pes so as, pela ame a ça de re cur sos, à for ça
ou ou tras for mas de co a ção, por rap to, por fra u de e
en ga no, abu so de au to ri da de ou de uma si tu a ção de
vul ne ra bi li da de ou pela ofer ta ou ace i ta ção de pa ga-
men tos ou de van ta gens para ob ter o con sen ti men to
de uma pes soa que te nha au to ri da de so bre ou tra
para fins de ex plo ra ção.

Esse con ce i to se di vi de em ob je ti vo e sub je ti vo.
Há uma ob je ti vi da de, que é uma rede or ga ni za da
para efe ti var o re cru ta men to, o trá fi co, a trans fe rên cia,
o alo ja men to. E há uma sub je ti vi da de para es ta be le-
cer uma re la ção de po der de si gual, de vi o lên cia, de
co er ção, e adap tar essa pes soa, sob essa égi de de
do mi na ção, às con di ções pro pos tas pelo cri me or ga-
ni za do e por essa rede que de sen vol ve esse fe nô me-
no no Bra sil, em âm bi to na ci o nal e in ter na ci o nal. Por
isso, tra ta-se de um ob je to de aná li se trans na ci o nal, e 
deve ser vis to den tro des sa pers pec ti va de glo ba li za-
ção do fe nô me no.

As nor ma ti vas na ci o na is de le gis la ção bra si le i ra
es tão to das co lo ca das, e o Pro fes sor Wan der li no vai
apro fun dar essa dis cus são. A 231, que afe ta ape nas
a mu lhe res para fins de pros ti tu i ção; a 227; a 228; a
229; a 224, re fe ren te à cri an ça; e a 251, que con si de ra
in fra ção ad mi nis tra ti va a ação de pro mo ver ou de fa ci-
li tar a sa í da ou a en tra da, no ter ri tó rio na ci o nal, de cri -
an ças e ado les cen tes.

No que se re fe re à me to do lo gia da pes qui sa,
nos sas es tra té gi as fo ram fin car a nos sa con cep ção
na di ver si da de e iden ti da de lo cal de cada re gião – o
pro ces so par ti ci pa ti vo e des cen tra li za do foi fun da-
men tal para fa zer essa pes qui sa; o for ta le ci men to das 
ar ti cu la ções lo ca is; a po ten ci a li za ção de re cur sos hu -
ma nos e fi nan ce i ros – ca pa ci ta mos to das as equi pes
para cons tru ir um pen sa men to mais ou me nos si mi lar
na dis cus são da ob ser va ção dos da dos; o mo ni to ra-
men to.

Par ti ci pa ram da pes qui sa cin co re giões: Nor te,
Nor des te, Su des te, Cen tro-Oes te e Sul, 19 Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral, e suas res pec ti vas ca pi ta is, além
de 25 mu ni cí pi os e cer ca de 130 pes qui sa do res. No
to tal, a co le ta de da dos teve du ra ção de um ano, de
2001 a 2002.

Qu an to ao mé to do de aná li se dos da dos, a aná -
li se foi com pa ra ti va dos da dos quan ti ta ti vos e qua li ta-
ti vos so bre o trá fi co, para fins de ex plo ra ção se xu al,
nas di fe ren tes re giões bra si le i ras, por meio de ca te-
go ri za ção, agru pa men tos e cru za men tos de da dos,
de for ma a se le ci o nar cri te ri o sa men te as in for ma ções
con ti das nos re la tó ri os re gi o na is, vi san do à con fi gu ra-
ção do fe nô me no no Bra sil.

As téc ni cas e ins tru men tos uti li za dos fo ram en -
tre vis tas semi-es tru tu ra das, es tu dos de caso – nes te
re la tó rio, apre sen ta mos dez es tu dos de ca sos, mas
te mos mais de 140 es tu dos de ca sos a se rem re or ga-
ni za dos e ana li sa dos –, ofi ci nas e en con tros, ban cos
de da dos, re la tó ri os de se mi ná ri os so bre a te má ti ca.
To dos os nos sos da dos fo ram se cun dá ri os, e os da -
dos pri má ri os que tra ba lha mos fo ram de in qué ri tos.

A con fi gu ra ção do trá fi co, nes sa pes qui sa, se dá 
a par tir de da dos pri má ri os e se cun dá ri os, ob ti dos
jun to às or ga ni za ções go ver na men ta is ju rí di cas – in -
qué ri tos e pro ces sos –, não-go ver na men ta is, re des
de co mer ci a li za ção do sexo, es tu dos de caso, e jun to
à mí dia, no pe río do de 1996 a 2002. Na mí dia, con se-
gui mos jun tar 13 mil ma té ri as so bre ex plo ra ção se xu-
al. Des sas, ti ve mos cer ca de du zen tas e pou cas ma -
té ri as re fe ren tes es pe ci fi ca men te ao trá fi co.

Por que es tou apon tan do essa ques tão? Por que
a nos sa gran de di fi cul da de, nas re giões, é di zer o se -
guin te: o que di fe ren cia o trá fi co de mu lhe res, cri an-
ças e ado les cen tes, para fins de ex plo ra ção se xu al,
do tu ris mo se xu al, da por no gra fia, da pros ti tu i ção? O
tu ris mo se xu al é trá fi co? Está va mos to dos os dias
mo ni to ran do as re giões para res pon der a es sas per -
gun tas.

Então, che ga mos a um de no mi na dor co mum:
tu ris mo se xu al não é trá fi co, não se cons ti tui como tal, 
do pon to de vis ta da le gis la ção, mas o tu ris mo se xu al
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é uma for ma de re cru ta men to, por que mu i tas mu lhe-
res caem no tu ris mo se xu al, por di fe ren tes ne ces si da-
des, mo ti va ções etc. Não nos cabe ne nhum jul ga-
men to de va lor, por que te mos que con tex tu a li zar,
caso por caso, e ver a na tu re za ma cros so ci al dis so,
tam bém, nes sa re la ção só cio-ju rí di ca em que se con -
ver te o fe nô me no. Mas o tu ris mo se xu al, a pros ti tu i-
ção, a por no gra fia e ou tras for mas de re cru ta men to e
ali ci a men to de mu lhe res e cri an ças para na tu re zas
di ver sas, es pe ci al men te es sas que es tão li ga das à
ex plo ra ção se xu al, têm fa ci li ta do a in clu são des sas
mu lhe res em rede de trá fi co.

É pre ci so dis tin guir a na tu re za des ses con ce i tos
para que não ela bo re mos ou não nos pre ci pi te mos
com da dos que vão es cu re cer, som bre ar a dis cus são
da ex plo ra ção se xu al nas suas di fe ren tes mo da li da-
des, que são o trá fi co, a por no gra fia, a pros ti tu i ção e o 
tu ris mo se xu al, e fa zer pa re cer que to das es sas re la-
ções se apre sen tam da mes ma for ma. Elas são dis tin-
tas, apre sen tam-se de for ma di fe ren te, mas tem in-
ter-re la ções.

Qu an to às fon tes pes qui sa das, go ver na men tal:
333 or ga ni za ções go ver na men ta is, que vão des de a
as sis tên cia ao tra ba lho e à edu ca ção; e não go ver na-
men tal: 127, ONGs e ou tras fun da ções e as so ci a-
ções; con su la dos: 05; agên ci as in ter na ci o na is: 11. Fo -
ram pes qui sa das 476 or ga ni za ções ao todo.

Qu an to aos da dos que con fi gu ram o trá fi co, no
se tor ju di ciá rio, tra ba lha mos com 154 in qué ri tos e
pro ces sos, es pe ci fi ca men te mu lhe res e ado les cen-
tes, mais mu lhe res que ado les cen tes. De po is, o Pro -
fes sor Wan der li no pode até de ta lhar me lhor isso.
Qual foi o nos so gran de pro ble ma com es ses da dos?
O nos so País não va lo ri za a pes qui sa, não va lo ri za o
dado. Tra ba lha mos com in for ma ções mu i to im pre ci-
sas ain da nes te País. Temos ex ce ções, mas a nos sa
rede de in for ma ções é mu i to pre cá ria. Então, o nos so
pri me i ro con fli to foi onde con se guir dado quan ti ta ti vo
nes sa área.

A con di ção e a na tu re za com ple xa do fe nô me no
ex pli ca a di fi cul da de das or ga ni za ções ofi ci a is que
nos po de ri am dar es sas in for ma ções, como a Po lí cia
Fe de ral, a Po lí cia Ro do viá ria, as de fen so ri as, as de le-
ga ci as e tudo o mais, sal vo al gu mas ex ce ções. Quem
ain da re al men te con se guiu in for mar mais da dos so -
bre o as sun to foi a Po lí cia Fe de ral, mas ape nas de
2000 a 2002. Só con se gui mos da dos de dois anos
para cá, ou seja, con se gui mos os in qué ri tos, que fo -
ram 154 in qué ri tos; to dos re la ti vos ao art. 231, que
tra ta do trá fi co de mu lhe res para o fim de pros ti tu i ção.

Ba si ca men te, não en con tra mos ado les cen tes,
por que há uma di fi cul da de mu i to gran de na pas sa-

gem des sas me ni nas pela fron te i ra. No en tan to, ou tro
dado co lo ca em che que essa in for ma ção, que é a do -
cu men ta ção fal sa. Mu i tas des sas me ni nas atra ves-
sam nos sas fron te i ras com do cu men ta ção fal sa. Se
exis te do cu men ta ção fal sa, exis te uma rede pú bli ca
aju dan do a trans por tar, a alo jar, a re cru tar etc. Ou
seja, há al guém nes sas re giões fa ci li tan do a fal si fi ca-
ção des ses do cu men tos, e essa ques tão en co bre mu -
i to o dado quan ti ta ti vo de ado les cen tes.

O ou tro dado quan ti ta ti vo re fe re-se às ro tas, que 
são a ques tão mais im por tan te que essa pes qui sa
pode tra zer além do in qué ri to, por que os in qué ri tos
con fir mam ofi ci al men te que exis te o trá fi co, são o
dado ofi ci al des sa pes qui sa, do pon to de vis ta de uma 
fon te ofi ci al. A Po lí cia Fe de ral in for mou-nos que há
154 in qué ri tos. Então, exis te esse fe nô me no no Bra sil
e pode ha ver mu i to mais.

Como o sis te ma é frá gil, não con se gui mos dar
ma i or vi si bi li da de quan ti ta ti va ao fe nô me no. Ago ra, a
mí dia tam bém apre sen tou 219 ma té ri as jor na lís ti cas
e cer ca de 60 ca sos, e che ga ram mais in for ma ções.
Na ten ta ti va de re vi são da pes qui sa, te mos mu i to
mais ca sos so bre isso.

A ques tão das ro tas, na mi nha opi nião, é um
dado quan ti ta ti vo im por tan tís si mo, por que mos tra o
ní vel de or ga ni za ção do trá fi co no Bra sil. Fi ze mos um
es tu do, pari pas su, onde to das es sas co or de na ções
re gi o na is ve ri fi ca ram ro do via por ro do via, onde foi de -
nun ci a da a exis tên cia des se fato, no Bra sil. Obser -
vou-se que, na Re gião Nor te, exis tem 76 ro tas, na
Re gião Nor des te, 69 ro tas, e po de mos cons ta tar que
es sas ro tas co in ci dem com a rota da po bre za. Além
des sas, na Re gião Su des te, há 35 ro tas, no Cen-
tro-Oes te, 36 ro tas, e, no Sul, 28 ro tas. Esses nú me-
ros já po dem já ter au men ta do, por que es ses da dos
fo ram apre sen ta dos há um ano. Em li nhas ge ra is, po -
de mos ob ser var que as ro tas da ex plo ra ção se xu al,
no caso do trá fi co, es tão mar ge an do a rota da po bre-
za, no Bra sil.

Não que ro di zer que o úni co de ter mi nan te do
trá fi co é a dis cus são do cres ci men to eco nô mi co de si-
gual, que re fle te um aces so de si gual aos bens so ci a is
e às ri que zas, mas que essa si tu a ção pre ca ri za as re -
la ções e o aces so des sas mu lhe res e cri an ças – é
uma si tu a ção di fe ren ci a da a não-in clu são pe las re des
de ex plo ra ção, mas a in clu são com a rede de pro te-
ção do Esta do, por exem plo. Isso mos tra e re fle te mu i-
to essa con tra di ção.

Como fa lei, a ques tão da po bre za e das de si-
gual da des re gi o na is já foi co men ta da. Com re la ção
às ro tas, os se nho res ob ser vam per fe i ta men te que as 
re giões Nor des te e Nor te apre sen tam o ma i or nú me-
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ro, acom pa nha das do Cen tro-Oes te e do Su des te.
Não po de mos ana li sar isso ape nas do pon to de vis ta
ma te má ti co, lem bran do o ta ma nho da po pu la ção e as 
re la ções que exis tem den tro de cada re gião. O im por-
tan te é ve ri fi car que as ro tas exis tem e mos tram a mo -
bi li da de de mu lhe res e cri an ças de den tro para fora
do País, para se rem ex plo ra das, ou seja, os mu ni cí pi-
os es tão per mi tin do a sa í da de ado les cen tes e cri an-
ças pe las es tra das bra si le i ras, e te nho que apre sen-
tar esse dado, pois é fun da men tal.

Qu an do va mos à Po lí cia Ro do viá ria para per-
gun tar se o seu ins tru men to tem al gu ma va riá vel que
qua li fi que ou quan ti fi que a mo bi li da de de me ni nas,
me ni nos ou mu lhe res, a res pos ta que re ce be mos é
não. Exis tem va riá ve is que tra tam do com ba te a car -
gas de dro gas e ar mas, do com ba te a mo vi men tos
sem-ter ra e do com ba te à si tu a ção de to ne la das a
mais no peso. Pen sei: Nos sa, mas a me ni na está na
bo léia do ca mi nhão! Uma me ni na de dez ou doze
anos. Eles ar ti cu lam e va lo ri zam a car ga e não va lo ri-
zam o ser hu ma no, por que a pri me i ra co i sa que eu fa -
ria, no pos to po li ci al ro do viá rio, se ria per gun tar: De
quem é essa me ni na, é sua pa ren te? Não. Tem do cu-
men ta ção? Não. Então, es te ja re ti do.

O que po de mos con clu ir é que os va lo res no sis -
te ma de fis ca li za ção, no Bra sil, não en ten dem o ser
on to ló gi co. É o ser como o ser de não-di re i to, prin ci-
pal men te se for de clas ses po pu la res. Por tan to, esse
dado é elu ci da ti vo.

Para fi na li zar, o prin ci pal des ti no in ter na ci o nal é
a Espa nha, e acre di to que a Este la vai es tar apri mo-
ran do essa dis cus são, por que Go iás foi um dos Esta -
dos em que mais a pes qui sa mos trou que há trá fi co
de mu lhe res e que o des ti no é a Espa nha, se gui da da
Itá lia, da Su í ça, e de ou tros tan tos pa í ses que os se -
nho res po de rão ob ser var no nos so mapa, que ain da
não está na tela.

Além de toda essa dis cus são de que as ro tas
com pro vam o trá fi co in ter na ci o nal e na ci o nal, na mi -
nha opi nião, o dado di fe ren ci al é que des co bri mos
que exis te trá fi co in ter no no Bra sil. O Wan der li no
pode di zer que não te mos uma le gis la ção que con fi-
gu re esse trá fi co in ter no e des co bri mos isso por que
ana li sa mos o con ce i to e vi mos como aque la me ni na
era ali ci a da, trans por ta da e re cru ta da e co a gi da a
atra ves sar as fron te i ras.

A De pu ta da Ma ria do Ro sá rio pode mu i to bem
nos dar o re la to de Uru gua i a na. Ago ra mes mo re ce bi
um te le fo ne ma de um pes qui sa dor so bre o nú me ro de
me ni nas que es tão sen do le va das de Uru gua i a na
para a fron te i ra do Pa ra guai e da Argen ti na.

Te mos que re ver qual é a es tra té gia de en fren ta-
men to do Go ver no atu al, da so ci e da de ci vil e das
agên ci as in ter na ci o na is já ex pres sas em do cu men tos.
Esses do cu men tos es tão ex pres sos de po is da pes qui-
sa. Pre ci sa mos sa ber como va mos des man te lar as ro -
tas da ex plo ra ção se xu al, como va mos san ci o nar os
Mu ni cí pi os e o mer ca do. A mi nha con clu são, de po is de 
to dos es ses da dos ci ta dos, é que não tra ba lha mos
com mais afin co com a dis cus são do que nós e o Wan -
der li no cha ma mos de Di re i to Admi nis tra ti vo. Sou li te-
ral men te con tra re pres são, que, por si só, é uma pe dra
de dois gu mes, por que, se en ten der o fe nô me no do
trá fi co como algo mul ti di men si o nal, mul ti fa ce ta do e ar -
ti cu la do en tre o am bi en te so ci al e o ju rí di co, não me é
pos sí vel li dar com ele ape nas sob a égi de do ju rí di co
ou do po li ci a les co. É pre ci so es ta be le cer ações ar ti cu-
la das en tre o so ci al, o cul tu ral, a tec no lo gia e uma sé rie
de ou tras ques tões im por tan tes.

Então, o dado das ro tas é mu i to im por tan te por -
que pode re or ga ni zar os Mu ni cí pi os para uma re le i tu-
ra des sa si tu a ção nas suas re giões e fron te i ras in ter-
nas e ex ter nas. Deve ser san ci o na da cada Pre fe i tu ra
que de i xar uma cri an ça sair do seu ter ri tó rio para pe -
gar um ca mi nhão e ser in clu í da nas re des de ex plo ra-
ção se xu al. A san ção não é re pres si va, mas de des -
qua li fi ca ção. No meu pon to de vis ta, é mis ter des qua-
li fi car qual quer ges tão que não pri o ri ze as re la ções
hu ma nas como prin cí pio on to ló gi co do ca mi nho ci vi li-
za tó rio. Não se aca ba a bar bá rie com dis cur sos e en -
fe i tes. Des ba ra ta-se uma re la ção como essa, que é
uma re la ção de res pos ta a um Esta do fra gi li za do, a
um mer ca do am bi ci o so e vi o len to e a um sis te ma po -
lí ti co que não pri o ri za efe ti va men te a bar bá rie so ci al
ex pres sa no trá fi co, e isso não tem dis cus são, é para
se in dig nar, com a res pon sa bi li za ção por par te do
Mu ni cí pio que per mi tir que uma cri an ça saia do seu
ter ri tó rio. Daí a im por tân cia de toda a sua rede de
aten ção, seja ju rí di ca, seja so ci al. E te mos que co me-
çar a atri bu ir es tre las. Não há ho tel de cin co es tre las?
Esse Mu ni cí pio tem duas es tre las, aque le Mu ni cí pio,
zero. É pre ci so res ta u rar o mo ni to ra men to e o con tro-
le me di an te os Con se lhos Tu te la res e de ma is for mas
de par ti ci pa ção na es fe ra pú bli ca bra si le i ra.

A ex plo ra ção se xu al, por meio do trá fi co ou por
ou tras for mas, está na re la ção ofer ta e de man da. Se
se aca ba a de man da, fin da-se a ofer ta e vice-ver sa.
Essa re la ção, po rém, não é me câ ni ca, mas cul tu ral,
so ci al, eco nô mi ca e, so bre tu do, de in te res se po lí ti co
e ci vi li za tó rio da Na ção e do mun do.

Agra de ço a to dos os se nho res, por que essa
pes qui sa me re ce um foro mu i to ma i or de de ba te e va -
mos aqui la tar esta dis cus são com a sua ex pe riên cia e 
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sua qua li da de de tra ba lho. A Uni ver si da de de Bra sí lia,
por meio do gru po de pes qui sa Vi o lên cia, Explo ra ção
Se xu al con tra Mu lhe res, Cri an ças e Ado les cen tes,
está aber ta para esta dis cus são e dis pos ta a con tri bu-
ir com to dos os se nho res, jun ta men te, agra de cen do
aqui a mi nha par ti ci pa ção ao Cen tro de Re fe rên cia,
Estu dos e Ações so bre Cri an ças e Ado les cen tes (Ce -
cria), por ter me con vi da do e me ins pi ra do a fa zer a
co or de na ção téc ni ca des te tra ba lho.

Mu i to obri ga da.
(Pal mas)
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Eu que ria agra de cer, em nome des ta CPI Mis -
ta, a Drª Ma ria Lú cia Leal pela sua ex pe riên cia, pela
con tri bu i ção que dá a to dos nós. Em se gui da, apro-
fun da re mos um pou co mais nos so de ba te com as
per gun tas de cada Par la men ta res.

Ago ra pas so a pa la vra ao Dr. Wan der li no No-
gue i ra, para que tam bém pos sa, em quin ze mi nu tos,
bus car fa zer sua ex po si ção.

O SR. WANDERLINO NOGUEIRA – Se eu pu -
des se ter ce di do par te do meu tem po à pro fes so ra Lú -
cia, até da ria, por que mi nha fala é com ple men tar. Qu -
e ria sa u dar a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes, a
De pu ta da Fe de ral Ma ria do Ro sá rio Nu nes, os com -
pa nhe i ros de Mesa, a Pro fes so ra Lú cia Leal, bra va
ba i a na, que foi mi nha co or de na do ra nes sa pes qui sa,
a tam bém com pa nhe i ra Este la Escan do la, da Re gião
Cen tro-Oes te, os Par la men ta res pre sen tes, De pu ta-
dos e Se na do res. Sa ú do to dos na pes soa de meu
ami go De pu ta do Se ve ri a no Alves. Sa ú do tam bém os
com pa nhe i ros aqui pre sen tes nas pes so as de Ne i de
Cas ta nha, Amé ri can Ga re te, da Uni cef, Irmão Mes-
qui ta da CNBB. Sa ú do, ain da os as ses so res e os re -
pre sen tan tes da im pren sa.

A mi nha fala é me ra men te com ple men tar.
V. Exªs no ta ram que, du ran te toda a ex po si ção,

a pro fes so ra Lú cia, ao ci tar os da dos, fa zia men ção,
dava a dica para mi nha fala. Fi quei como con sul tor
para a área ju rí di ca na co or de na ção téc ni ca na ci o nal,
apo i an do a pro fes so ra Lú cia, o pro fes sor Otá vio e a
Au xi li a do ra Cé sar. O meu tra ba lho foi mu i to mais o de
olhar to dos os da dos le van ta dos, to das as in di ca ções
fe i tas tam bém pe las equi pes – uma gran de ma lha do
bem para se con tra por à ma lha do mal –, do que cha -
ma mos “di men são ju rí di ca”, por que se ve ri fi ca que o
trá fi co de pes so as hu ma nas para fins se xu a is não
tem só uma di men são ju rí di ca. É mul ti di men si o nal: há 
a di men são cul tu ral, a eco nô mi ca, a so ci al, que a pro -
fes so ra Lu cia res sal tou. De qual quer ma ne i ra, a pon ta
do ice berg, a que mais apa re ce, é a di men são ju rí di-

ca; por isso, às ve zes, hi per di men si o na mos essa
ques tão ju rí di ca. Não es tou na Casa do povo, que ela -
bo ra leis, que ren do des qua li fi car a in ter ven ção ju rí di-
ca e, por tan to, da lei. Mas pre ci sa mos co lo car a ques -
tão ju rí di ca, le gal, em seus de vi dos ter mos. Não ima -
gi nar que va mos re sol ver uma ques tão mul ti di men si-
o nal pre do mi nan te men te cul tu ral, eco nô mi ca, so ci al,
so men te por meio do ins tru men tal ju rí di co. Obser va-
mos, por exem plo, que se con se guiu no Bra sil iden ti fi-
car o cri me de trá fi co, ape sar de ter mos uma le gis la-
ção a res pe i to, uma dis po si ção pe nal bas tan te ca-
nhes tra, bas tan te ca pen ga. O gran de en tra ve para o
en fren ta men to ju rí di co do trá fi co é a pró pria le gis la-
ção pe nal. O art. 231, ela bo ra do em tem pos an ti gos,
ain da vê a o trá fi co pri me i ra men te ape nas como trá fi-
co in ter na ci o nal. A pro fes so ra Lú cia mos trou que o
trá fi co in ter na ci o nal nas ce do trá fi co na ci o nal. Exis-
tem as ro tas na ci o na is. As me ni nas são le va das do
vale do Ita jaí para São Pa u lo e de lá para Isra el, para a 
Espa nha, para Por tu gal; as me ni nas tam bém são le -
va das do in te ri or do Pará, da Ama zô nia, para o Su ri-
na me e de lá para a Ho lan da, por exem plo. Só pe ga-
mos a pon ta da sa í da do Bra sil. Há toda essa mo vi-
men ta ção. As me ni nas co me çam, an tes de tra fi ca-
das, as mu lhe res tam bém – eu digo “me ni nas”, mas
pre do mi nam as mu lhe res adul tas –, como as cha ma-
das “be i re i ras”, ou mu lhe res e me ni nas da be i ra da
es tra da. O trá fi co in ter na ci o nal nas ce em nos sas
BRs, prin ci pal men te nos pos tos de ga so li na. Qu e rem
sa ber a ori gem do trá fi co in ter na ci o nal? Vão a um
pos to des ses. A le gis la ção bra si le i ra não pre vê o trá fi-
co in ter no. Se a po lí cia fla gra e con se gue de tec tar o
trá fi co ain da den tro das fron te i ras do Bra sil, não há o
cri me de trá fi co. Po de rá en qua drar em ou tras for mas
de cri me no cam po do le no cí nio, mas não no trá fi co.

A ou tra ques tão é a da es pe ci fi ca ção que se fez
de que só po dem ser ví ti mas do cri me de trá fi co mu -
lhe res. Ora, o tem po atu al de mons tra que a pros ti tu i-
ção mas cu li na cres ceu mu i to. Quem qui ser ve ri fi car o
pres tí gio dos tra ves tis bra si le i ros e o nú me ro de les na 
Eu ro pa cir cu le pela Via Na ci o nal, em Roma, à no i te.
Isso não é só em Roma. Falo com a ex pe riên cia pes -
so al de quem vi veu por lá e cons ta tou isso. Bas ta gri -
tar “Bra sil” para se ver a quan ti da de de me ni nas que
le van ta rão a mão lhe sa u dan do. Tudo isso fora da
pos si bi li da de de apu ra ção.

A Po lí cia Fe de ral ou viu o de po i men to de um de -
le ga do que dis se que sus pe i ta vam de uma pes soa
pelo cri me de trá fi co de me ni nos na Ba hia e que não a 
pu de ram en qua drar no cri me por que se tra ta va de
me ni nos. Aca ba ram uti li zan do o cha ma do es que ma
“Al Ca po ne”: não se pe gou Al Ca po ne pelo cri me de
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ho mi cí dio, mas pela so ne ga ção de im pos to. Fez-se
isso. Em cri mes me no res, fo ram en qua dra dos tra fi-
can tes bel gas por fra u de na ex pe di ção de pas sa por te
ou co i sas des se tipo.

O pro ble ma que pre ci sa mos en fren tar é a am pli-
a ção do con ce i to de trá fi co en tre nós, não só com re -
la ção à ví ti ma, não só no trá fi co in ter no, mas tam bém
na mo ti va ção.

A le gis la ção bra si le i ra dis põe que só se con fi gu ra
o trá fi co se o tra fi ca do for le va do para a pros ti tu i ção.
Ora, hoje em dia, a le gis la ção in ter na ci o nal am plia
esse con ce i to para en qua drar a pros ti tu i ção den tro de
um cam po mais vas to, que é o da ex plo ra ção se xu al
co mer ci al onde está. Por exem plo, a por no gra fia.

Tra fi car para a por no gra fia não é pros ti tu i ção. A
Su í ça é use i ra e ve ze i ra em tra fi car para es pe tá cu los,
por que fe cha as suas fron te i ras para o tra ba lho ab so-
lu ta men te re gu lar, mas abre para um tra ba lho nas ca -
sas no tur nas, na di ver são pú bli ca. E as mu lhe res bra -
si le i ras es tão sen do le va das para tra ba lhar exa ta-
men te nes sas ca sas no tur nas como dan ça ri nas exó -
ti cas. A car te i ra é as si na da como dan ça ri na exó ti ca.
Pa í ses do ter ce i ro mun do ex por tam ba na na e exo tis-
mo. Mu la tas gos to sas que vão fa zer as cha ma das
“dan ças exó ti cas”.

Todo esse qua dro mais novo não foi con tem pla-
do pela le gis la ção. Até hoje te mos, tra mi tan do no
Con gres so, ou ain da não tra mi tan do no Con gres so,
uma pro pos ta de al te ra ção da Par te Espe ci al do Có di-
go Pe nal Bra si le i ro, cuja par te mais re tró gra da, que é
a dos cri mes con tra os cos tu mes, con ti nua em vi gor.
Só isso já é uma ver go nha. É uma ver go nha o Bra sil
ter um Có di go Pe nal em que os cri mes con tra a li ber-
da de se xu al, con tra a dig ni da de se xu al não são con si-
de ra dos cri mes con tra a pes soa, mas con tra os cos tu-
mes, con tra a mo ral pú bli ca, com dis po si ti vos am pla-
men te ana crô ni cos.

Esta mos cri ti can do o art. 231, mas po de ría mos
am pli ar essa crí ti ca para todo o ca pí tu lo re fe ren te aos
cha ma dos cri mes con tra os cos tu mes. A le gis la ção,
ba se a da na hi me no la tria, faz com que o es tu pro seja
mais gra ve e ape na do mais gra ve men te que, por
exem plo, o aten ta do vi o len to ao pu dor. O sexo anal ou 
oral vi o len to, para o an ti go le gis la dor, era “café pe-
que no”. Mais im por tan te era o cul to ao hí men e fa zer
do es tu pro um cri me mais gra ve do que o aten ta do vi -
o len to ao pu dor. Tem sen ti do uma co i sa des sas? No
caso de um ho mem vi o len ta do, a ape na ção de seu vi -
o len ta dor ser me nor do que quan do se tra ta de mu -
lher? São co i sas do tipo que per me i am a le gis la ção
bra si le i ra.

De acor do com a pes qui sa, le van ta mos algo
que nos de i xou bas tan te pre o cu pa dos. Já que pen sa-
mos mu i to na re for ma da le gis la ção bra si le i ra, se ria
im por tan te que dois pon tos fi cas sem cla ros. Em pri -
me i ro lu gar, a le gis la ção pe nal é uma le gis la ção clas -
sis ta, se le ti va mes mo. O Di re i to Pe nal é o di re i to dos
po bres. Ima gi nar que que re mos re sol ver a ques tão do 
trá fi co sim ples men te com o ins tru men to do Di re i to
Pe nal Bra si le i ro é não co nhe cer a re a li da de do Bra sil,
da sua Jus ti ça e da sua po lí cia. Di re i to Pe nal exis te
para pe gar la drão de ga li nha, não para co la ri-
nho-bran co. O cri me de trá fi co é um cri me or ga ni za do.
É um cri me de co la ri nho-bran co, sim.

O ver da de i ro mi la gre: os ín di ces de efe ti vi da de
da Po lí cia Fe de ral – e gos ta ria de re gis trar o fato ago -
ra. Fa zen do uma com pa ra ção en tre os qua dros da
Po lí cia/Jus ti ça Esta du al no com ba te às for mas ge né-
ri cas de ex plo ra ção se xu al, cri mes se xu a is de ma ne i-
ra ge ral, e Po lí cia/Jus ti ça Fe de ral no com ba te ao trá fi-
co, há uma di fe ren ça mu i to gran de, se nho res. O ní vel
de efe ti vi da de da lei, no caso da Po lí cia e da Jus ti ça
Fe de ral, é mu i to su pe ri or. Com to das as di fi cul da des
do tipo pe nal apre sen ta das, mes mo as sim con se gui-
mos de tec tar o gran de nú me ro, pro por ci o nal men te,
de in qué ri tos po li ci a is e de pro ces sos ju di ci a is com
um cer to grau, alto tam bém, de so lu bi li da de. Ao com -
pa rar mos o qua dro com os pro ce di men tos po li ci a is
de in ves ti ga ção dos de ma is cri mes como es tu pros,
se du ções, le no cí ni os – este, en tão, nem se fala –, o
ní vel é ba i xís si mo quan do se apu ra a ques tão no
cam po da Jus ti ça e da Po lí cia Esta du al.

É im por tan te dis cu tir mos ver da de i ra men te a
ques tão da me lho ria do aten di men to, da qua li fi ca ção
e do com ba te à cor rup ção no cam po da Jus ti ça e da
Po lí cia Esta du al. Cito um exem plo bem em ble má ti co:
a Po lí cia Fe de ral des ba ra tou, no Esta do do Ce a rá,
uma qua dri lha, che gou a um De le ga do da Po lí cia Fe -
de ral e o in di ci ou. Será que ve mos o mes mo no cam -
po es ta du al? A pes qui sa de mons tra, tam bém, uma
pro mis cu i da de mu i to gran de en tre as ro tas dos ban di-
dos e dos tra fi can tes com a es fe ra po li ci al. Esse é um
ou tro gran de obs tá cu lo. De que adi an tam boas leis se
não exis te um apa ra to ju di ci al e po li ci al su fi ci en te
para apli cá-las? So mos um país ine fi ci en te em re la-
ção a le gis la ção pe nal nes se pon to. Os ní ve is são ba i-
xís si mos.

Os con se lhos tu te la res não po dem apu rar cri-
mes, mas, mu i tas ve zes, são a gran de por ta para a
po pu la ção. É mais fá cil al can çar o Con se lho Tu te lar
do que um juiz, um pro mo tor e um de le ga do de po lí-
cia. Por tan to, os con se lhos são as gran des an te nas
atu al men te. Ape sar de não se rem com pe ten tes para
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apu rar, quan tas ve zes no re gis tro do SIPIA – Sis te ma
de Infor ma ções para a Infân cia e Ado les cên cia, ba se-
a do em con se lhos tu te la res, en con tra mos da dos ri-
quís si mos de si tu a ções de ex plo ra ção se xu al, e es pe-
ci fi ca men te de trá fi co, prin ci pal men te na re gião Nor -
te, que che gam ao Con se lho Tu te lar, que en ca mi nha
à área po li ci al ju di ci al, sem re tor no.

Che guei in clu si ve a com ple men tar a pes qui sa
em data pos te ri or. Co me cei a tra ba lhar com a pes qui-
sa do SIPIA no Ce a rá e fui ve ri fi car o fato. Os ca sos de
cri mes se xu a is aten di dos pelo Con se lho Tu te lar que
só pode tra ba lhar na li nha de pro te ção da ado les cen-
te ou da cri an ça ex plo ra da ou abu sa da se xu al men te ,
o mo ni to ra men to do en ca mi nha men to à área po li ci al
e ju di ci al de mons tra que o re tor no é ba i xís si mo. O ní -
vel de efe ti vi da de é me nos de 10%. O le van ta men to
que faço, uma amos tra gem só do Esta do do Ce a rá,
de mons tra um dado es can da lo so: em cem ca sos de
cri mes se xu a is aten di dos por um Con se lho Tu te lar,
me nos de dez têm an da men to, no es pa ço de me nos
de um ano. Esse é o le van ta men to do Si pia (Sis te ma
de Infor ma ção para a Infân cia e a Ado les cên cia), do
Ce a rá, que é o pri me i ro con so li da do do Bra sil.

Ou tro pon to é ima gi nar mos, como fa la va a Pro -
fes so ra Lú cia, que só a li nha re pres si va aju da rá. O
que es ta mos ob ser van do é que a fal ta de pro te ção ju -
rí di co-so ci al a es sas me ni nas e mu lhe res ví ti mas de
trá fi co está le van do a uma ver da de i ra “re vi ti mi za ção”.
O sis te ma po li ci al mon ta do como está leva for ço sa-
men te à “re vi ti mi za ção”. São da dos tam bém do Con -
se lho Tu te lar. Mu i tas des sas mu lhe res e me ni nas são
sub me ti das a si tu a ções ve xa tó ri as quan do le va das
ao IML – Insti tu to Mé di co Le gal. Há per gun tas gros se-
i ras, como as já re gis tra das: “Mas, no fun do, você
gos tou, não é?”; “Mas, de qual quer ma ne i ra, você
gos tou”; “Foi a pul so mes mo?”. Há re gis tro de fra ses
que che gam a ser gro tes cas, como: “Mi nha fi lha, você 
já viu es pa da en trar em ba i nha que se mexe?” Está
re gis tra do. Essa é uma pi a di nha an ti ga do Di re i to Pe -
nal, re pro du zi da hoje em dia.

O sis te ma no Bra sil é com ple ta men te de sar ti cu-
la do. A área da sa ú de aten de numa li nha; a edu ca ção
omi te-se. O es ta tu to de ter mi na que pro fes so res no ti fi-
quem os Con se lhos Tu te la res em ca sos de vi o lên cia
se xu al ou de maus-tra tos. O ín di ce de no ti fi ca ção no
Esta do do Ce a rá é de 4%. As es co las e os pro fes so-
res omi tem-se, não fa zem as no ti fi ca ções nem ao
SUS (Da ta sus) nem aos Con se lhos Tu te la res.

Pre ci sa mos aper fe i ço ar o sis te ma de no ti fi ca-
ção da Se cre ta ria de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos,
que está ago ra em re for ma. Os da dos quan to às so lu-

ções das no ti fi ca ções são mu i to ba i xos tam bém. Há
ne ces si da de de um aper fe i ço a men to.

De qual quer ma ne i ra, o que se nota é que, nes -
se afã de co lo car na ca de ia tra fi can tes, ex plo ra do res,
vi o len ta do res, es ta mos es que cen do o ou tro lado: a
mu lher, a cri an ça, o ado les cen te, que, nes te pro ces so
de apu ra ção e de res pon sa bi li za ção do agres sor, tor -
nam-se ví ti ma du pla. Então, há ne ces si da de de in te-
grar mos, por meio de pro to co los, ini ci al men te, as áre -
as de se gu ran ça pú bli ca, sa ú de, edu ca ção e as sis-
tên cia so ci al, em es pe ci al. Sem cons tru ir mos essa in -
te gra ção, qual quer en du re ci men to de pena re sul ta rá
em cri a ção de no vas san ções mo ra is e so ci a is para
as ví ti mas.

Ou tra ques tão: pre ci sa mos de um dis cur so e de
ações afir ma ti vas a fa vor da se xu a li da de li vre, dig na e 
pra ze ro sa das mu lhe res, cri an ças e ado les cen tes,
sim. La men ta vel men te, te mos um dis cur so ne ga ti vo
de com ba te à vi o lên cia se xu al. Não te mos de pa rar de 
com ba ter a vi o lên cia se xu al, mas pre ci sa mos tam-
bém fa zer o dis cur so po si ti vo: ori en ta ção se xu al, apo -
io a es sas cri an ças e ado les cen tes. Não po de mos ig -
no rar que hoje qua se 70% da po pu la ção ado les cen te
já pra ti ca ram sexo. Nós con ti nu a mos com dis cur sos
que di zem que a me ni ni nha que é re ti ra da da ex plo ra-
ção se xu al e do trá fi co ago ra vai ser uma cas ta fre i ri-
nha, não mais pra ti ca rá sexo. Será que é pos sí vel tra -
ba lhar mos essa ques tão com essa vi são tão con ser-
va do ra e mo ra lis ta? Nos sos pro gra mas de aten ção
so ci al às ve zes tam bém en fren tam o mes mo pro ble-
ma de que rer trans for mar uma me ni na que vi veu no
luxo, sim, no bri lho, com seus sen ti dos, com sua li bi do
exa cer ba da. De uma hora para ou tra ela vai se con -
ten tar em re ce ber dez mil réis, em fa zer bor da di nhos,
ren di nhas e não pra ti car sexo mais, por que não é seu
tem po?

Ora, con ve nha mos, pre ci sa mos ras gar mais
esse véu do con ser va do ris mo e do mo ra lis mo que
cer ca o aten di men to a cri an ças, ado les cen tes e mu -
lhe res que fo ram tra fi ca das ou ex plo ra das se xu al-
men te. Elas não po dem ser tra ta das, como con ti nu am
sen do, como tam bém res pon sá ve is pela vi o lên cia
que so fre ram. A nos sa so ci e da de é eli tis ta, cor po ra ti-
vis ta, ma chis ta, ho mo fó bi ca, ra cis ta, adul to cên tri ca.
Pre ci sa mos, pri me i ra men te, fa zer essa au to crí ti ca da
nos sa so ci e da de para ima gi nar mos que povo, que
so ci e da de, que Go ver no é esse que pre ten de in ter vir
na se xu a li da de com pro pos tas des se tipo. 

Era essa a ava li a ção e tam bém a com ple men ta-
ção de da dos que que ria tra zer em re la ção ao tra ba-
lho apre sen ta do pela pro fes so ra Ma ria Lú cia Leal.
Agra de ço a aten ção, co lo co-me à dis po si ção e com -
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pro me to-me a apre sen tar um do cu men to se pa ra do,
que não tive tem po de pre pa rar, mas que virá atu a li-
za do com o tra ba lho novo que es tou fa zen do jun to a
con se lhos tu te la res e ao Ci pia, que têm da dos tam-
bém re la ti vos a essa ques tão.

Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Mu i to obri ga da ao Dr. Wan der li no pela ex po si-
ção, pela ex pe riên cia que traz a esta CPI Mis ta.

Pas sa re mos a pa la vra à Drª Este la, co or de na-
do ra da re gião Cen tro-Oes te, que vai apre sen tar o
seu tra ba lho.

A SRA. ESTELA ESCANDOLA – Bom dia a to -
dos. Gos ta ria de agra de cer imen sa men te a es tas
duas Ca sas que se jun tam para uma ta re fa tão di fí cil e
que, te nho cer te za, vai exi gir mu i to de mu i ta gen te.

Co or de nei a pes qui sa na re gião Cen tro-Oes te,
re a li za da pelo Insti tu to Bra si le i ro de Ino va ções
Pró-So ci e da de Sa u dá vel, que tem sede em Cam po
Gran de. Essa pes qui sa, or gu lho-me mu i to de di zer, é
fru to de uma de man da da so ci e da de. Antes de ter -
mos uma de man da de or ga ni za ções in ter na ci o na is,
nós, da Re gião Cen tro-Oes te, já de man dá va mos
essa pes qui sa des de 1988. Na que la épo ca, não sa -
bía mos que se tra ta va de trá fi co. Fa lá va mos de ali ci a-
men to cru za do e nem sa bía mos que o que que ría mos
pes qui sar era trá fi co de se res hu ma nos, mes mo por -
que a Con ven ção de Pa ler mo não nos ti nha ilu mi na-
do, ain da, com essa dis cus são.

A Re gião Cen tro-Oes te con tou com a co or de na-
ção ad mi nis tra ti va do Ibiss, e o apo io fi nan ce i ro do Mi -
nis té rio da Jus ti ça. A co or de na ção po lí ti ca e a ar ti cu-
la ção para que a pes qui sa fos se fe i ta foi da Cir co, Co -
mis são Inte res ta du al de Com ba te à Vi o lên cia Se xu al
Con tra a Cri an ça e Ado les cen te da Re gião Cen-
tro-Oes te.

Na Re gião Cen tro-Oes te, cos tu ma mos di zer
que hou ve um en con tro de von ta des. Ha via a Cir co,
que que ria re a li zar a pes qui sa, e a OEA, que de man-
dou. O Ce cria foi o con vi da do para co or de nar em âm -
bi to na ci o nal e o IBIS foi des ti na do a co or de nar na
Re gião Cen tro-Oes te, pela Cir co. Nos so pa pel foi
mais de ad mi nis trar a pes qui sa, por isso há a Pes traf
na Re gião Cen tro-Oes te.

É im por tan te di zer isso por que se não pode dar a 
im pres são de que uma or ga ni za ção in ter na ci o nal en -
co men dou a pes qui sa, como se não sou bés se mos da 
ne ces si da de da nos sa re a li da de. Na Re gião Cen-
tro-Oes te, isso já era sen ti do e mo ti va do. Cos tu ma-
mos di zer que a pes qui sa, na Re gião Cen tro-Oes te,
não du rou um ano, já es ta va acon te cen do há qua tro

anos e, por um ano, pa ra mos para or ga ni zar os da-
dos. Isso foi um dado mu i to im por tan te.

Em cada Esta do, nós tí nha mos, sem pre, um co -
or de na dor es ta du al, um pes qui sa dor e um au xi li ar de
pes qui sas. Espe ci al men te o Esta do de Go iás, com o
Con se lho Esta du al da Cri an ça e o Mo vi men to Na ci o-
nal de Me ni nos e Me ni nas de Rua; no Esta do do Mato 
Gros so, o Con se lho Esta du al dos Di re i tos da Cri an ça
de lá e o IBIS; no Mato Gros so do Sul o IBIS e no Dis -
tri to Fe de ral o Ce cria, que fez a base des sa pes qui sa
na re gião.

É mu i to im por tan te para esta CPI mis ta lem brar
que a ques tão do trá fi co não se en con tra com quem
não tem von ta de de en con trá-lo. Só é pos sí vel co nhe-
cê-lo quem tem a de ter mi na ção de co nhe cê-lo. To das
as pes so as en vol vi das nes sa pes qui sa já ti nham vín -
cu lo com o mo vi men to de di re i tos hu ma nos, seja na
área da in fân cia, na da mu lher ou na dos di re i tos se -
xu a is. Ou seja, o vín cu lo e a de ter mi na ção dos pes -
qui sa do res foi o que, de fato, con se guiu le van tar os
da dos.

Sem pre nos per gun ta vam se já tí nha mos o in te-
res se, por isso en con tra mos o caso. É ver da de. Nós
nos va le mos da Mi na yo, uma gran de com pa nhe i ra na
área das lu tas so ci a is, que diz que, na ver da de, só
quem tem in te res se e não é isen to de in te res se é que
con se gue en con trar o que pre ci sa ser en con tra do por
sua de ter mi na ção e pelo seu com pro mis so so ci al.

No en tan to, não abri mos mão da me to do lo gia
ci en tí fi ca. Qu e ro re gis trar que os co or de na do res es ta-
du a is ti ve ram pa pel fun da men tal ao fa ze rem o re cor te
da ques tão do trá fi co, mes mo co nhe cen do toda a re a-
li da de da ex plo ra ção se xu al. A exem plo de Bra sí lia –
in clu si ve o Alda ir, que está aqui co nos co, foi o co or de-
na dor da pes qui sa aqui em Bra sí lia –, os ca sos de ex -
plo ra ção são mais fá ce is de se rem vi su a li za dos, o
pro ble ma é como fa zer o re cor te para o trá fi co. Sem -
pre tra ba lha mos com a óti ca do re co nhe ci men to da
re a li da de re gi o nal, os fun da men tos le ga is e a pes qui-
sa so ci al. Isso foi de ter mi nan te na pes qui sa.

Aí que co me ça a gran de ques tão. Por quê? A
quem en tre vis ta ría mos? E co me ça mos a per ce ber
que isso era uma co i sa mu i to im por tan te. Por quê? A
mí dia, às ve zes, cha ma um de ter mi na do de li to ou um
de ter mi na do cri me pelo nome do sen so co mum e não 
pelo nome ju rí di co. Esse é o pri me i ro pro ble ma que
en con tra mos na mí dia. Pre ci sa mos ler os jor na is com
a cara do pes qui sa dor, às ve zes dan do novo nome
para aque las no tí ci as que es tão nos jor na is que po -
dem ser ou não o que está no ti ci a do. A ou tra ques tão
é que pre ci sá va mos en con trar pes so as que fos sem
fon tes de in for ma ção. Foi mu i to im por tan te isso, por -
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que co me ça mos a aces sar pes so as vin cu la das às fa -
mí li as e à pró pria exis tên cia do trá fi co na Re gião Cen -
tro-Oes te, como ve re mos.

As en tre vis tas não con se guem le van tar os ca-
sos. Per ce be mos cla ra men te isso, es pe ci al men te nos 
ór gãos go ver na men ta is e não-go ver na men ta is. Ao fa -
ze rem en tre vis tas, as pes so as não sa bem dos ca sos
de trá fi co. Qu an do nós, pes qui sa do res, fa ze mos o le -
van ta men to é que en con tra mos os ca sos, por que, ao
en tre vis tar o de le ga do, o di re tor de uma ONG e o di re-
tor de uma as so ci a ção não en con trá va mos os ca sos,
mas, ao fa zer o le van ta men to dos do cu men tos exis -
ten tes, os en con trá va mos. Então, uma das ma i o res
di fi cul da des que ti ve mos ini ci al men te foi pre ci sar mos
sen si bi li zar os re pre sen tan tes das or ga ni za ções so-
bre a te má ti ca e di zer que tipo de cri me era. O cri me
de trá fi co é mu i to des co nhe ci do no Bra sil, do pon to de 
vis ta das or ga ni za ções pú bli cas. É pre ci so di zer que
ele exis te, o que é o cri me e pre ci sa-se fa zer um tra -
ba lho de for ma ção ini ci al para de po is ele pas sar o
dado. Essa é uma di fi cul da de imen sa. Te mos o de po i-
men to de um pes qui sa dor que di zia: “Eu le va va uma
có pia da con ven ção de Pa ler mo e, ao che gar na fren -
te do de le ga do, pri me i ro, eu dava a có pia para ele ler,
de po is dis cu tia com ele o que era o cri me de trá fi co
para de po is en tre vis tá-lo.” Isso por que era pre ci so fa -
zer a sen si bi li za ção para de po is ele res pon der, vis to
que ele não sa bia da pos si bi li da de do cri me. Essa foi
uma ques tão im por tan te.

Ou tra ques tão foi es tra té gi as lo ca is de abor da-
gem. Ti ve mos de tro car pes qui sa do ras fe mi ni nas por
pes qui sa do res mas cu li nos para fa zer o tra ba lho de
ob ser va ção em ca sas no tur nas e em ro tas para que
pu dés se mos tra ba lhar. Em mu i tos ca sos ti ve mos pes -
qui sa do res que, ao li gar para o de le ga do para mar car
a en tre vis ta es ses res pon di am que não pre ci sá va mos
ir lá por que aque le caso nem exis tia. De po is do quin to
de le ga do fa lan do que não pre ci sa va ir por que o caso
não exis tia, a pes qui sa do ra re sol veu ir sem avi sar.
Che ga va na fren te do de le ga do e não le van ta va até o
de le ga do fa lar so bre o cri me, por que se não ele ia
con ti nu ar di zen do que o cri me não exis tia. Isso foi
algo in te res san te.

Fo ram 197 en tre vis tas na re gião Cen tro-Oes te e
25 le van ta men tos. Encon tra mos a ma i o ria dos ca sos
pe los le van ta men tos. As en tre vis tas nos de ram pou -
quís si mos ca sos. Fo mos ao Po der Ju di ciá rio, es pe ci-
al men te o de Go iás foi bas tan te im por tan te na pes-
qui sa. As po lí ci as fe de ral, ro do viá ria fe de ral ci vil e mi -
li tar, o Mi nis té rio Pú bli co e os Con se lhos Tu te la res. É
in te res san te que, a par tir da pes qui sa, co nhe ce mos
não só o trá fi co, mas como es sas or ga ni za ções fun ci-

o nam. Por exem plo, te mos mu i tas or ga ni za ções que
têm re ces so, fé ri as, não tem subs ti tu to e os ca sos fi -
cam até um ano sem ne nhum en ca mi nha men to por -
que há o trâ mi te des ses ór gãos pú bli cos. Sen do as -
sim, aca ba mos co nhe cen do como mu i tas co i sas fun -
ci o nam.

Tra ba lha mos com o art. 321 para elen car os pri -
me i ros ca sos, o que já foi co lo ca do pelo Wan der li no.

Esse pri me i ro caso, em Go iás, é mu i to in te res-
san te. Não te mos um sis te ma no Po der Ju di ciá rio que 
faça com que pes qui se mos no com pu ta dor quan tos
ca sos te mos com tais cri mes. Então, de pen de mu i to
da me mó ria do Juiz, da ca pa ci da de de o Juiz su ge rir
que en tre mos no car tó rio para en con trar os ca sos.
Então é mu i to in te res san te por que de pen dia ex clu si-
va men te de os pes qui sa do res en tra rem no Po der
para fa zer o le van ta men to, por que não exis te um sis -
te ma que in for ma a quan ti da de es pe cí fi ca dos ca sos.

Qu an do es tou apre sen tan do que em Go iás há
24 in qué ri tos e 11 pro ces sos, que no Dis tri to Fe de ral
há cin co in qué ri tos e um pro ces so; em Mato Gros so
há um in qué ri to na Po lí cia Ci vil – Go iás e DF é Po lí cia
Fe de ral , no Mato Gros so do Sul há um in qué ri to é
por que es ses fo ram os pro ces sos que con se gui mos
aces sar. É pos sí vel que exis ta mu i to mais que isso,
mas con se gui mos es ses por in ter mé dio de Ju í zes
que se sen si bi li za ram com a ca u sa e re sol ve ram pa -
rar cin co mi nu tos para lem brar onde ía mos lo ca li zar
es ses ca sos. É pos sí vel que exis tam mais, mas es ses
ca sos efe ti va men te fo ram aces sa dos pela pes qui sa.

Pela Con ven ção de Pa ler mo, aque les ca sos que 
apre sen ta mos, os 43 da re gião Cen tro-Oes te são
pelo art. 321 do Có di go Pe nal, que po dem exis tir
mais.

Va mos ver pela Con ven ção de Pa ler mo, que
traz um con ce i to mais abran gen te. O cri me de trá fi co
não exis te. Então, onde pro cu ra mos? Por exem plo,
pro cu ra mos na que les ca sos cha ma dos de ‘ex plo ra-
ção se xu al’. Te mos um in qué ri to, num de ter mi na do
Mu ni cí pio que está re gis tra do como ex plo ra ção se xu-
al. Ao ler o in qué ri to, en con tra-se em seu con te ú do o
cri me de trá fi co. Por quê? Ha via cár ce re pri va do, fra u-
de, ame a ça e uma sé rie de si tu a ções que ca rac te ri-
zam o trá fi co. De sa pa re ci men to, tam bém. Por exem-
plo, em um de ter mi na do Mu ni cí pio, em um de ter mi na-
do con se lho tu te lar, trin ta mães ha vi am re la ta do que
as me ni nas es ta vam de sa pa re cen do e que, três me -
ses de po is, apa re ci am. Ao in ves ti gar o de sa pa re ci-
men to, des co bri mos que es sas me ni nas eram le va-
das para ou tros Mu ni cí pi os, às ve zes em ou tros Esta -
dos, para pres tar ser vi ços se xu a is em re giões onde
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ha via res quí ci os de ga rim pos. De po is de três me ses,
eram de vol vi das.

Des cul pem-me os ter mos chu los, mas o mer ca-
do se xu al pre ci sa de “car ne nova”. Uma me ni na, após 
três me ses em uma casa, não ser ve mais, não atrai
cli en tes. Então, ela é de vol vi da, po den do pos te ri or-
men te vol tar a ser ali ci a da no va men te. O mer ca do se -
xu al pre ci sa de “car ne nova”, que é o ser hu ma no.
Essa dis cus são do mer ca do se xu al é mu i to in te res-
san te, por que es ses de sa pa re ci men tos nos de i xa ram
mu i to in tri ga dos, por que as me ni nas de sa pa re ci am e
de po is re a pa re ci am.

O fa vo re ci men to da pros ti tu i ção é um cri me mu i-
to en con tra do. A ame a ça é ou tra co i sa in te res san te; a
pes soa re gis tra a “que i xa” não por es tar em cár ce re
pri va do ou por es tar sob ame a ça. Te mos um re gis tro
ocor ri do por que a mãe dela, que ha via fi ca do na ci da-
de de ori gem, es ta va sen do ame a ça da pelo ali ci a dor
para que a fi lha con ti nu as se cum prin do o ser vi ço na
casa. Então, ela fez o re gis tro no bo le tim de ocor rên-
cia não pen san do nela, não pen san do nas con di ções
em que es ta va vi ven do e, sim, por que o ali ci a dor
ame a ça va a mãe e os dois fi lhos que ha vi am fi ca do
com ela.

É im por tan te co lo car mos isso, por que co me ça-
mos a com pre en der as vul ne ra bi li da des por que pas -
sam es sas mu lhe res.

O re câm bio de ado les cen tes en con tra mos mu i to
nos con se lhos tu te la res; os con se lhe i ros são cha ma-
dos mu i tas ve zes para re cam bi ar ado les cen tes. Re-
cam bia por que “es ta va aqui per di do nes sa ci da de”. Ele 
não es ta va per di do. Ele con se gue fu gir do es que ma da 
ex plo ra ção se xu al e pro cu ra um ór gão pú bli co em bus -
ca de pas sa gem, de re tor no para a sua fa mí lia, e o
con se lho tu te lar re cam bia. Na gran de ma i o ria dos ca -
sos, não se faz o re gis tro de cár ce re pri va do.

Na re gião de Mato Gros so do Sul, en con tra mos
mais uma for ma nova... – nova para nós da pes qui sa.
Não tí nha mos idéia. Qu an to aos ou tros to dos, já des -
con fiá va mos de sua exis tên cia. A re pa tri a ção, para
nós, foi mu i to nova, des ti nan do-se a ga ro tas pa ra gua-
i as e bo li vi a nas em ter ri tó rio bra si le i ro, que, en con tra-
das, são de vol vi das para seus pa í ses sob a for ma de
re pa tri a ção – por au sên cia de do cu men tos, por es tar
em nos so País de for ma ile gal, e o cri me de trá fi co
nem se quer foi men ci o na do ou re gis tra do.

Os ca sos pas sa ram mu i to pela Po lí cia Fe de ral,
Po lí cia Ro do viá ria Fe de ral, Con se lho Tu te lar, por vá ri-
as or ga ni za ções e abri gos. To dos os ca sos fo ram tra -
ta dos como di fe ren tes ti pos de cri me e, em ne nhum
mo men to, por trá fi co. A fal si da de ide o ló gi ca é bas tan-
te en con tra da tam bém quan do há fal si fi ca ção de do -

cu men tos, para que ado les cen tes de 14, 15 ou 16
anos se tor nem to das de 18 anos, po den do efe ti va-
men te es tar...

É mais di fí cil para nós en con trar es ses ca sos,
por que mu i tas ve zes isso de pen de da le i tu ra de 60 ou
70 ca sos com aque les no mes para en con trar um.
Então, Go iás, que se de te ve mais nos in qué ri tos, de -
di cou-se me nos à le i tu ra des ses ca sos, pois se apli -
cou bas tan te aos in qué ri tos exis ten tes no Po der Ju di-
ciá rio. Assim, o Esta do de Go iás en con trou um cri me
com esse fato; Mato Gros so, três; Mato Gros so do
Sul, cin co. Então, na Re gião Cen tro-Oes te, te mos
nove ca sos. Nes ses ca sos, foi fun da men tal a de ter mi-
na ção do pes qui sa dor. Do con trá rio, o caso não te ria
sido en con tra do.

Onde en con tra mos es ses ca sos? Nas pas to ra-
is: Pas to ral da Mu lher Mar gi na li za da; Pas to ral do Me -
nor; Pas to ral da Cri an ça; nos cen tros de de fe sa e nas
ONGs/AIDS, es pe ci al men te aque las que tra ba lham
com pro fis si o na is do sexo, com ho mos se xu a is, mo vi-
men tos po pu la res e en ti da des de aten di men to. Esses 
ca sos nun ca che ga ram ao sis te ma de res pon sa bi li za-
ção, eles só es tão nes sas or ga ni za ções, nun ca sa í-
ram dis so. Por quê? Pas sa ram a ser ca sos de aten di-
men to, de um mero aten di men to, ne nhum tipo de cri -
me foi ti pi fi ca do ou ge rou en ca mi nha men to. É in te res-
san te por que, como são de ca rá ter do més ti co – acon -
te cem den tro da nos sa re gião, den tro do Bra sil -, aca -
bam não en tran do no 231 e em ne nhum ou tro tipo de
caso.

Encon tra mos, por exem plo, qua tro ca sos em
Go iás que es tão em or ga ni za ções de aten di men to.
No Mato Gros so, um. Em or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is, en con tra mos um caso no Dis tri to Fe de ral;
dois em Mato Gros so e um em Mato Gros so do Sul.
Qual era o re gis tro que se ti nha nes sas or ga ni za-
ções? Esta mos aten den do cri an ças de sa pa re ci das
ou ví ti mas de ex plo ra ção se xu al.

Uma ou tra for ma de en con trar os ca sos é en tre-
vis tar ví ti mas, pes so as que fo ram tra fi ca das, ali ci a do-
res – ti ve mos vá ri as en tre vis tas com ali ci a do res -, fa -
mi li a res e pro fis si o na is do sexo. Por meio des se tipo
de tra ba lho, con se gui mos dois ca sos em Go iás, três
no Dis tri to Fe de ral e um em Mato Gros so do Sul. Foi
in te res san te, por que as en tre vis tas fo ram mu i to di fe-
ren tes – umas fo ram gra va das, as ou tras não.

Numa bi bli o gra fia da Uni ver si da de Fe de ral, que
fez um tra ba lho so bre o ga so du to, con se gui mos en -
con trar três ca sos vin cu la dos à ques tão do ga so du to.

As ro tas. Di zer qua is são as ro tas é mu i to di fí cil,
pois o que era pode não ser mais, e o que é pode ain -
da não ser co nhe ci do. A rota é algo com ple ta men te
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mu tá vel. A par tir do mo men to em que se di vul ga uma
rota, ela é al te ra da. As ro tas são pre vi a men te de se-
nha das e vi sam bur lar a ação da re pres são. Con for-
me a re pres são vai an dan do, a rota tam bém vai sen do
mu da da. Obser va mos isso cla ra men te, es pe ci al men-
te nos ca sos de tec ta dos em Go iás. Con for me uma
rota era des co ber ta, a for ma de trans por te mu da va –
mu da vam de avião para ôni bus, de ôni bus para car ro
e as sim por di an te. O de se nho das ro tas é um per ma-
nen te re fa zer. Di zer que fo ram de tec ta das tan tas ro -
tas é pos sí vel, mas a par tir do mo men to em que de -
tec ta mos as ro tas, ou tras são des do bra das. É um
aler ta so bre como está ocor ren do a vi o lên cia, a rota é
im por tan te para nos aler tar so bre a re gião onde está
ocor ren do e a for ma, mas não sa be mos com pre ci são
se, na que le mo men to, a rota está sen do usa da.
Atua-se com base no co nhe ci men to das vul ne ra bi li-
da des es tru tu ra is e in di vi du a is, ou seja, na que las re -
giões onde há me nos po lí ti ca pú bli ca, me nos es cla re-
ci men to e as in for ma ções che gam em me nor quan ti-
da de.

A con clu são fi nal é a de que o trá fi co in ter na ci o-
nal tem ma i or vi si bi li da de no Esta do de Go iás, mas
acon te ce em to dos os es ta dos da re gião e tem como
des ti no a Eu ro pa e a Amé ri ca do Sul.

O trá fi co do més ti co in ter-re gi o nal, in te res ta du al
e in ter mu ni ci pal exis te em to dos os es ta dos atin gin do
mu lhe res e ado les cen tes, mas não é re co nhe ci do
pelo sis te ma le gal. Para o trá fi co in ter no em nos so
País ain da não te mos um am pa ro le gal de re co nhe ci-
men to. Nas re giões de fron te i ra com o Pa ra guai e a
Bo lí via, o trân si to de pes so as acon te ce li vre men te,
não sen do re co nhe ci da a in ter na ci o na li da de – as
pes so as pas sam de uma rua para ou tra. Ain da não há 
uma vi são da pos si bi li da de da re gião de fron te i ra.

O en vol vi men to de pes so as do se tor pú bli co de
di fe ren tes ní ve is de au to ri da de com ex plo ra ção se xu-
al e trá fi co com pro me tem a res pon sa bi li za ção e a
pro te ção às ví ti mas. A rede do trá fi co é cons ti tu í da
por vá ri os ato res que exer cem di fe ren tes pa péis, com
atu a ção des cen tra li za da so bre o co man do de quem
de tém a co mer ci a li za ção do sexo. Os do nos do co-
mér cio se xu al é que de ter mi nam que tipo de pes so as
de vem ser ali ci a das, com qual ida de, com qual ca rac-
te rís ti ca, quan tas pre ci sam, para quan do, qual é a de -
man da.

É im por tan te co lo car que o ali ci a dor tem um pla -
no que cos tu mo cha mar de pla no de car gos. Te mos
um ali ci a dor pri má rio, que é al guém de mu i ta con fi an-
ça da ví ti ma. Ne nhu ma ví ti ma foi ali ci a da por um des -
co nhe ci do.Então, o pri me i ro ali ci a dor é al guém mu i to
co nhe ci do da ví ti ma, que é plan ta do nas re giões mais 

vul ne rá ve is para fa zer o ali ci a men to. De po is, este ali -
cia e re me te a ví ti ma para um ou tro ali ci a dor que, às
ve zes, de tém o co man do da re gião; de po is, de tém o
co man do de uma zona de ex plo ra ção se xu al.

É in te res san te, por que, quan do o Wan der li no co -
lo ca na fala dele, per ce be mos cla ra men te, na Re gião
Cen tro-Oes te, que, mu i tas ve zes, as ví ti mas são ali ci a-
das in ter na men te e pas sam por um tipo de tes te. Con -
for me o tes te, al gu mas ser vi rão para o trá fi co in ter na ci-
o nal e ou tras vão con ti nu ar ser vin do o co mér cio se xu-
al, seja dos mais po bres, seja dos mais ri cos. Mas isso
de pen de des se pla no de car gos que a pes soa está vi -
ven do e des sa se le ção que se faz da ví ti ma.

É mu i to di fí cil para mim fa lar es sas pa la vras,
mas é ver da de.

Para fi na li zar essa pes qui sa, foi re a li za da uma
ofi ci na de sis te ma ti za ção, onde to dos os edu ca do res
sen ta ram e fi ze ram tudo isso. Fo ram mais de 20 pes -
so as na Re gião Cen tro-Oes te.

Gos ta ria de ter mi nar com a fala de uma edu ca-
do ra da Re gião Cen tro-Oes te, uma das pes qui sa do-
ras, que di zia as sim: “Sen tia mu i ta ale gria e tris te za a
cada novo caso. Ale gria de po der con fir mar a si tu a ção
de que des con fiá va mos que exis tia, e tris te za, por que
a si tu a ção era de com ple to des res pe i to à dig ni da de e, 
às ve zes, à fal ta de so nhos das ví ti mas, o que as sus-
ta va mais ain da. Logo em se gui da, eu pen sa va: Mas
dá para fa zer al gu mas co i sa!”

Então, nes se sen ti do, que ro co lo car que a ví ti-
ma, em gran de par te das ve zes que en tre vis ta mos,
ne ga va-se a pen sar que ti nha sido ví ti ma de trá fi co,
por que para ela não é bom lem brar toda a vi o lên cia
pela qual pas sou. Na ma i o ria das ve zes, pre ci sá va-
mos tra ba lhar com a ví ti ma, con ver san do so bre ou-
tras co i sas, para po der de tec tar o cri me de trá fi co,
por que ela pró pria não se sen tia à von ta de para di zer
que foi ví ti ma dis so.

Mu i to obri ga da! (Pal mas.)
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Agra de ço à Drª Este la, pe los es cla re ci men tos
que trou xe a cada um de nós.

Va mos pas sar ao mo men to das in da ga ções.
Quem irá dar iní cio é a Re la to ra, De pu ta da Ma ria do
Ro sá rio. Em se gui da, abri re mos uma lis ta de ins cri-
ção, que está aqui na mesa, com cin co Par la men ta res
ins cri tos, que irão tam bém fa zer os seus ques ti o na-
men tos e as suas per gun tas.

Com a pa la vra, a De pu ta da Ma ria do Ro sá rio,
Re la to ra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (RS – PT) – Sa ú-
do a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya, Pre si den te da nos sa
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Co mis são Par la men tar Mis ta, os in te gran tes des ta
mesa, Drª Ma ria Lú cia Leal, Dr. Wan der li no No gue i ra
Neto e a Drª Este la Már cia Escan do la, e cada uma
das De pu ta das e De pu ta dos, Se na do ras e Se na do-
res, que es tão aqui.

Antes, gos ta ria de di zer à Pro fes so ra Ma ria Lú -
cia que, com a ta re fa de es tar mos cum prin do o des -
do bra men to da nos sa par ti ci pa ção na Pes traf, ten do
sido co or de na do ra da Re gião Sul, co lo quei-me nes ta
Casa como Par la men tar Fe de ral, des de o pri me i ro
mo men to, com a res pon sa bi li da de de ofe re cer a este
Par la men to esse tema. Co nhe ço a pes qui sa e o tra -
ba lho mo bi li za dor da so ci e da de bra si le i ra que foi de -
sen vol vi do por meio dela e o cri té rio ci en tí fi co que
pre si diu em to dos os mo men tos a sua re a li za ção.
Encon tra mos na Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya e em to -
dos os que com põem esta Co mis são Par la men tar
Mis ta a par ce ria ne ces sá ria para en fren tar mos esse
fe nô me no den tro do Par la men to bra si le i ro, es ta be le-
cen do na agen da po lí ti ca do Con gres so Na ci o nal
esse tema. Tra tan do, a par tir da ne ces sá ria vi si bi li da-
de, a ta re fa que te mos de, ao fi nal dos tra ba lhos, Pro -
fes sor Wal de mar, con si de ran do os nos sos ob je ti vos
aqui de fi ni dos por esta Co mis são, ter mos con clu í do
uma in ves ti ga ção im por tan te so bre o fe nô me no, a
iden ti fi ca ção da si tu a ção de vi o lên cia de trá fi co de ex -
plo ra ção se xu al, en vol ven do de for ma di re ta cri an ças
e ado les cen tes, os pro ces sos de or ga ni za ções das
re des de ex plo ra ção se xu al e, in clu si ve, en fren tan do
não só do pon to de vis ta da cul tu ra da so ci e da de bra -
si le i ra, afir man do a pos si bi li da de de que a im pu ni da-
de não seja a que ori en te as re la ções do Bra sil, tam -
bém con se guir mos ana li sar e apre sen tar mos avan-
ços ne ces sá ri os ao or de na men to ju rí di co para o en -
fren ta men to des se fe nô me no no Bra sil.

A par tir dos nos sos ob je ti vos cen tra is e ou vin do
os nos sos con vi da dos, nós po de mos lo ca li zar – e os
meus ques ti o na men tos vão nes te sen ti do – que tra ta-
mos aqui com um fe nô me no com ple xo e com a atu a-
ção do cri me or ga ni za do.

É cer to e eu gos ta ria que vo cês tra ba lhas sem,
es pe ci al men te a Pro fes so ra Ma ria Lú cia, a na tu re za
des se fe nô me no, como ele se re la ci o na com ou tras
for mas de vi o lên cia, vi ven ci a das pe las cri an ças e pe -
los ado les cen tes bra si le i ros.

A ver da de é que, quan do fa la mos no trá fi co hu -
ma no, esse não é ape nas um fe nô me no do Bra sil,
pois, no ce ná rio in ter na ci o nal, o Bra sil ali men ta as re -
des de trá fi co in ter na ci o nal. O Bra sil ex por ta cri an ças
e ado les cen tes com fins de ex plo ra ção se xu al para
ou tros pa í ses. Nós po de mos di zer que cri an ças e
ado les cen tes bra si le i ros têm sido le va dos por es sas

ro tas e por re des or ga ni za das tan to para ou tros pa í-
ses do nos so con ti nen te quan to para pa í ses dos de -
ma is con ti nen tes, par ti cu lar men te, do con ti nen te eu -
ro peu, como com pro vou aqui o re sul ta do da pes qui sa
vá ri as ve zes ci ta das. A pre sen ça de es tran ge i ros em
ter ri tó rio na ci o nal, atu an do para o re cru ta men to, para
o ali ci a men to de cri an ças e ado les cen tes e tam bém
há en tre essa ex plo ra ção se xu al re a li za da fora do
nos so País vín cu los des sas re des que ope ram in ter-
na ci o nal men te com bra si le i ros de fi nin do aqui re des
or ga ni za das in ter na ci o nal men te para fins de ex plo ra-
ção se xu al são ele men tos que, do pon to do trá fi co in -
ter na ci o nal, são im por tan tes para essa Co mis são
Par la men tar Mis ta ori en tar a sua pes qui sa, a sua in -
ves ti ga ção, o seu in qué ri to, que tem como ori gem a
pró pria Pes traf. A Pes traf in di ca essa re la ção en tre
bra si le i ros e es tran ge i ros, uma re la ção ne fas ta vol ta-
da ao cri me da ex plo ra ção se xu al de cri an ça e ado -
les cen te. Nós sa be mos que a Pes traf foi di re ci o na da
para tra tar tan to da ex plo ra ção se xu al co mer ci al de
cri an ças e ado les cen tes quan to de mu lhe res. E exis -
tem par ti cu la ri da des, em se tra tan do da si tu a ção das
mu lhe res adul tas, que di fe ren ci am esse fe nô me no
das si tu a ções es pe cí fi cas de cri an ças e ado les cen tes
ex plo ra das se xu al men te.

A nos sa CPMI se des ti na de for ma es pe cí fi ca à
si tu a ção de cri an ças e ado les cen tes.

O que di fe ren cia as cir cuns tân ci as da ex plo ra-
ção se xu al de mu lhe res das cir cuns tân ci as da ex plo-
ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes? Eu ve ri fi-
quei, Pro fes so ra Ma ria Lú cia, por meio do re la tó rio fi -
nal da pes qui sa, que ele in di ca as cha ma das re des de 
fa vo re ci men tos. São re des de fa vo re ci men to apre-
sen ta das pela pes qui sa, iden ti fi ca das de for ma ci en tí-
fi ca pela pes qui sa como re des que le vam à vul ne ra bi-
li za ção e que se apro ve i tam de for ma cri mi no sa da
vul ne ra bi li da de de cri an ças den tro de um per fil de
em po bre ci men to para pro mo ve rem ex plo ra ção se xu-
al co mer ci al. São elas ci ta das na Pes traf: rede de en -
tre te ni men to, rede do mer ca do da moda – faço ques -
tão de ci tar por que pen so que são ab so lu ta men te elu -
ci da ti vas.

Rede de en tre te ni men to são shop ping cen ters,
bo a tes, ba res, res ta u ran tes, mo téis, bar ra cas de pra -
ia, lan cho ne tes, dan ce te ri as, ca sas de show, qua dras
de es co la de sam ba, pros tí bu los e ca sas de mas sa-
gem. Há in clu si ve ca sos aqui ci ta dos de do nos de bo -
a tes fi nan ci an do vi a gens in te res ta du a is, sus ten to de
me ni nas na che ga da aos no vos Esta dos, for ne cen do
dro gas e ál co ol. E a Pes traf in di ca aque la for ma já co -
nhe ci da de cri me – que ro di zer de cri me, Pro fes sor
Wan der li no No gue i ra Neto, em que pese tal vez não
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ser ti pi fi ca do ain da na sua glo ba li da de –, que é o fe -
nô me no de cri an ças e ado les cen tes – aqui tam bém
ci ta das as mu lhe res – que ad qui rem dí vi das com os
do nos des ses es ta be le ci men tos, trans for mam-se em
ver da de i ros es cra vos e são im pe di dos de de i xar
aque le lu gar en quan to não pa gam es sas dí vi das, que
são ver da de i ra men te im pa gá ve is por con ta dos es-
que mas de opres são que es ta be le cem es sas ca sas.

Há aqui, in clu si ve, uma de nún cia de ju lho de
2000 de que a Po lí cia Fe de ral des ba ra tou, em Boa
Vis ta, uma qua dri lha que atu a va em ba res e res ta u-
ran tes, onde jo vens ama zo nen ses, en tre de zes se is e
de zes se te anos, fo ram le va das com a pro mes sa de
em pre go e de bons sa lá ri os, mas fo ram man ti das em
cár ce re pri va do, agre di das, obri ga das a fa zer pro gra-
mas com ca mi nho ne i ros e ga rim pe i ros. Por tan to, é
far ta na Pes traf a apre sen ta ção.

Mas, além da rede de en tre te ni men to, há a rede
do mer ca do da moda, aqui não so men te com ado les-
cen tes mais em po bre ci das, mas ado les cen tes das ca -
ma das mé di as da po pu la ção. Rede de agên ci as de
em pre gos. Pro mes sas de em pre ga das do més ti cas,
cu i da do de cri an ças, acom pa nhan te de vi a gens e tra -
ba lhos ar tís ti cos. Rede de agên ci as de ca sa men to.
Pes so as que se cre den ci am nas agên ci as de ca sa-
men to. Rede de tele-sexo, fa ci li tan do a in te ra ção en tre
mem bros de re des de trá fi co, a mo bi li da de e o con tro le
das ações em di fe ren tes Esta dos. Rede da in dús tria do 
tu ris mo, tu ris mo se xu al. Rede de agen ci a men to para
pro je tos de de sen vol vi men to e in fra-es tru tu ra. Si tu a-
ções da mi ne ra ção, cons tru ção de es tra das.

Por tan to, es sas são as re des apre sen ta das na
Pes traf como re des para o fa vo re ci men to.

Per gun to aos pes qui sa do res se po de mos, a
par tir des sas re des apre sen ta das ob je ti va men te e
com ca sos con cre tos mos tra dos pela Pes traf, con clu ir
que para cada rede des sas há uma rede, por tan to, de
cri me or ga ni za do.

Como está apre sen ta do in clu si ve na pes qui sa,
de acor do com a Con ven ção das Na ções Uni das con -
tra o Cri me Orga ni za do Trans na ci o nal, gru po cri mi no-
so or ga ni za do é aque le for ma do por três ou mais pes -
so as, exis ten te há al gum tem po e atu an do com o pro -
pó si to de co me ter uma ou mais in fra ções gra ves ou
enun ci a das na que la con ven ção com a in ten ção de
ob ter di re ta ou in di re ta men te um be ne fí cio eco nô mi co
e ma te ri al.

Po de mos di zer que para cada uma des sas re -
des en con tra re mos re des do cri me or ga ni za do atu an-
do de for ma cor re la ta. Gos ta ria tam bém de co nhe cer
se, nes sas re des de trá fi co onde há o trá fi co de mu -
lhe res, exis te o trá fi co de ado les cen tes e de cri an ças.

Os se nho res se pa ra ram por fa i xa etá ria? Eu gos ta ria
tam bém de sa ber as cir cuns tân ci as e o pú bli co es ta-
be le ci do.

Qu an do fa la mos em 241 ro tas, que re mos di zer
que, em to das es sas ro tas, en con tra re mos cri an ças,
ado les cen tes ou mu lhe res, ou a Pes traf de ter mi nou,
por fa i xa etá ria, as si tu a ções de cri an ças e ado les-
cen tes.

Como foi dito na aber tu ra dos tra ba lhos, Srª Pre -
si den te, pen so que, em ou tros de po i men tos, tal vez
te nha mos de fa zer a pes qui sa uma a uma. Qu an do os 
de po i men tos tra ta rem de si tu a ções dis tin tas, de ve re-
mos or de nar uma a uma. Ten do em vis ta que a pes -
qui sa foi fe i ta de for ma glo bal é uma úni ca pes qui sa ,
re fi ro-me aos três te mas e so li ci to aos pes qui sa do res
que di vi dam as res pos tas como con si de ra rem mais
opor tu no.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – De pu ta da, su ge ri que cada um dos pes qui sa-
do res as su mis se um dos ques ti o na men tos, até para
abre vi ar o tem po, por que há ou tros Par la men ta res
ins cri tos para fa zer per gun tas. Então, su gi ro que fa ça-
mos a di vi são das res pos tas en tre os pes qui sa do res.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) Pode
ser.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA) – Sra
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA) – Em
pri me i ro lu gar, su gi ro que li mi te mos o tem po e, em se -
gun do lu gar, como há ape nas cin co ins cri tos para fa -
lar, que seja fe i ta uma úni ca ro da da de per gun tas e
se jam res pon di das de uma úni ca vez, até por que, às
duas ho ras, ha ve rá ex pe di en te na Câ ma ra dos De pu-
ta dos.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Agra de ço a V. Exª e aco lho a su ges tão.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) Srª
Pre si den ta, aco lho a su ges tão; no en tan to, como Re -
la to ra, não po de rei de i xar de fa zer ques ti o na men tos.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – A De pu ta da po de rá fa zer to dos os ques ti o na-
men tos que pre ten der. A pro pos ta do De pu ta do Se ve-
ri a no é que, logo em se gui da, fa ça mos uma úni ca ro -
da da de per gun tas e que os pes qui sa do res res pon-
dam a to das.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) Exce -
len te. Estou ca mi nhan do para a con clu são de mi nha
fala e pe di ria à Se cre ta ria da Mesa que se di ri gis se à
Pre si dên cia, caso te nha al gu ma ques tão, para que
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não te nha mos de in ter rom per o as sun to e evi te mos a
per da do tema que está sen do tra ba lha do.

Re to man do a ques tão, que ro di zer que con si de-
ro ab so lu ta men te im por tan te o que dis se o Prof. Wan -
der li no No gue i ra Neto. Seu tra ba lho de ver ser en ca-
mi nha do, do pon to de vis ta ju rí di co, para que, ao fi nal
da CPI, te nha mos uma pro pos ta de avan ço no or de-
na men to ju rí di co. Infor mo ao pro fes sor que já ou sa-
mos, com os es tu dos pro mo vi dos, fa zer uma pro pos ta
de ade qua ção do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te, am pli an do o con ce i to de trá fi co. Esta mos tra -
ba lhan do o tema. Na Câ ma ra dos De pu ta dos, já pro -
to co la mos pro pos ta que in cor po ra o con ce i to de trá fi-
co em to dos os seus mo men tos, des de o ali ci a men to
ao alo ja men to, pas san do por to das as eta pas que
con fi gu ram o trá fi co.

Srª Pre si den te, pre ci sa mos sa ber se os pes qui-
sa do res, es pe ci al men te a Co or de na do ra Este la Már -
cia, iden ti fi ca ram como foi tra ba lha da a ques tão da
fal si fi ca ção dos do cu men tos de ado les cen tes. Foi
pos sí vel iden ti fi car uma in ci dên cia gran de de fal si fi ca-
ção de do cu men tos? Os in qué ri tos a que ela se re fe-
riu fo ram le va dos a ter mo? Os res pon sá ve is fo ram
res pon sa bi li za dos? Esses in qué ri tos apre sen ta dos
pela re pre sen tan te do Cen tro-Oes te avan ça ram?
Que di fi cul da de es tão en con tran do para o avan ço dos
in qué ri tos? Na ver da de, na ma i or par te das ve zes, es -
ta mos tra ba lhan do com in qué ri tos in con clu sos, que
não re sul tam ob je ti va men te na res pon sa bi li za ção de
agen tes cri mi no sos. Nos es tu dos de caso da re gião
Cen tro-Oes te, os in qué ri tos es tão sen do le va dos a
ter mo? Há con ti nu i da de? Exis tem pra zos ou, como a
se nho ra mes ma dis se, es tão sen do pos ter ga dos? As
me ni nas iden ti fi ca das con ti nu am sen do ex plo ra das
se xu al men te? Qu a is são os en tra ves en con tra dos
para a res pon sa bi li za ção dos agen tes, es pe ci al men te
dos agen tes pú bli cos en vol vi dos?

Srª Pre si den ta, con cluo mi nha fala com es sas
ques tões, para que pos sa mos avan çar e ou vir os nos -
sos pes qui sa do res.

Qu e ro su ge rir a V. Exª, se for o caso e se os De -
pu ta dos as sim pre fe ri rem, que as mi nhas ques tões
se jam res pon di das em con jun to com as dos De pu ta-
dos. Ape nas não que ria de i xar de fa zer os meus
ques ti o na men tos.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go mes)
– Se to dos es ti ve rem de acor do, po de mos pas sar a pa -
la vra aos Srs. Par la men ta res, para que pos sam fa zer
seus ques ti o na men tos; bem as sim, se os ex po si to res
con cor da rem, que fa ça mos em uma úni ca ro da da, de
pre fe rên cia que pos sam se di ri gir a cada um dos ex po-

si to res. Esti pu la re mos cin co mi nu tos para cada ques -
ti o na men to, três mi nu tos se ri am su fi ci en tes.

A pri me i ra ins cri ta é a De pu ta da ...
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – Pela or dem, Srª 

Pre si den te.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Pois não.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – Hoje, sim, mas

que seja res pe i ta do o que nor mal men te o Re gi men to
reza com re la ção a isso. Os Par la men ta res têm di re i to
in clu si ve da ré pli ca quan do ques ti o na dos, ou que seja
res pe i ta do nas au diên ci as, onde as pes so as se rão
ou vi das. Exce to por hoje, peço que se res pe i te aqui lo
que reza o Re gi men to.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – O Re gi men to será res pe i ta do na sua ín te gra.
Aque les que sen ti rem ne ces si da de de uma ré pli ca
po de rão fazê-lo.

Pas so a pa la vra ao De pu ta do Luiz Cou to.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – Srª Pre si den te,

Srª Re la to ra, mem bros des sa pes qui sa, pa ra béns por 
essa pes qui sa, pena que não ti ve mos a Drª Ro sá ria
para que pu dés se mos, nós do Nor des te, ques ti o nar
so bre a re a li da de do Nor des te. Po rém, te re mos opor -
tu ni da de de tê-la aqui para fa zer mos os ques ti o na-
men tos im por tan tes, fun da men ta is para en ten der a
ques tão.

Na re a li da de te mos de in ves ti gar mu i to mais so -
bre a ex plo ra ção, por que sa be mos que, na dé ca da de 
90, co me ça apa re cer com mais in ten si da de. Antes
era algo mais en co ber to, mais es con di do. E, a par tir
das CPIs que fo ram ins ta la das nos Mu ni cí pi os e nos
Esta dos, como tam bém as CPIs na ci o na is, esse fato
co me ça apa re cer de for ma mais trans pa ren te. E por
meio das or ga ni za ções não-go ver na men ta is, hou ve
um in te res se para que essa si tu a ção toda pu des se
ser apu ra da, in ves ti ga da.

A pes qui sa dos se nho res foi ba se a da em in qué-
ri tos, em ca sos das ma té ri as que apa re ce ram nos jor -
na is. É im por tan te ve ri fi car que tam bém nos pro gra-
mas de rá di os e TVs apa re cem mu i tas de nún ci as de
ex plo ra ção se xu al de cri an ças e ado les cen tes.

Se ria in te res san te que se fi zes se um le van ta men-
to de to dos os re la tó ri os pro du zi dos pe las di ver sas CPIs 
e um ma pe a men to da qui lo que já se pro du ziu.

Essa é uma pri me i ra su ges tão. Pos so en ca mi-
nhar os re la tó ri os exis ten tes na Pa ra í ba para que
esse ma pe a men to e essa in ves ti ga ção pos sam ser
fe i tos.

Em se gun do lu gar, ex po nho a pre o cu pa ção le -
van ta da aqui pela Drª Ma ria Lú cia, de que há mu i tas

18728 Sex ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ju lho de 2003    785ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2003 



co i sas que apa re cem, mas há mu i tas ou tras clan des-
ti nas, ou seja, até um fa mi li ar tem re ce io de di zer que
tem uma me nor na ex plo ra ção se xu al. Na Pa ra í ba, a
mãe diz que a fi lha foi es tu dar. Uma mu lher mu i to boa
apa re ceu aqui e dis se que ela ia es tu dar. Ela só se
con ven ceu de que a fi lha de quin ze anos es ta va en-
vol vi da quan do saiu no jor nal que tam bém es ta va en -
vol vi da em as sal tos e trá fi co de dro gas. Aí ela com-
pre en deu e não pôde mais ocul tar essa re a li da de. Se
vo cês con se gui ram, na pes qui sa, nes ses ca sos, in-
ves ti gar essa si tu a ção clan des ti na ou se mi clan des ti-
na que tam bém apa re ce nes se as pec to.

As ques tões do se gre do, do medo e das ame a-
ças es tão in ter li ga das. É mu i to cla ro o cli ma de ame a-
ça e ter ror. Na Pa ra í ba, me ni nas fo ram “uti li za das” –
en tre as pas – por ju í zes, de sem bar ga do res e ad vo ga-
dos e, de po is, dis se ram que não po di am dar o nome
por que o dou tor as ame a çou: se dis ses sem algo,
ama nhe ce ri am com a boca che ia de for mi ga. Na re a li-
da de, o cli ma de ter ror e medo apa re ce com mu i ta for -
ça.

A Po lí cia Fe de ral ain da in ves ti ga os ca sos de -
nun ci a dos, mas, como há uma rede de ex plo ra ção,
de ve ria ha ver uma rede pú bli ca para apu rar e in ves ti-
gar, de for ma per ma nen te, o que acon te ce no
dia-a-dia. Hoje, em Bra sí lia, po de mos ve ri fi car isso em 
to das as ave ni das, como nas gran des ci da des.

Ve ri fi ca-se a ex plo ra ção que acon te ce no meio
da rua. E o ali ci a men to de es tu dan tes que es tu dam em 
co lé gi os da rede pri va da, a cha ma da ex plo ra ção de
eli te? Esse as pec to nun ca é in ves ti ga do e apu ra do.

A De pu ta da Ma ria do Ro sá rio já le van tou a ques -
tão das ca sas de mas sa gem e tam bém das re des que
têm acom pa nhan tes para exe cu ti vos. Onde há con-
gres so, são 3 ou 4 para o exe cu ti vo, de pen den do do
que tem, em ter mos de re cur so, ques tão so ci al, ida de,
be le za etc. Isso tam bém tem que ser in ves ti ga do.

To dos vo cês dis se ram que os in qué ri tos são
mal-fe i tos; os re la tó ri os, na sua gran de ma i o ria,
mal-ela bo ra dos, e, quan do es tão en vol vi das per so na-
li da des ju rí di cas, po lí ti cas, po li ci a is gra du a dos ou em -
pre sá ri os, o in qué ri to é ar qui va do. Qu an do um de le-
ga do co me ça a in ves ti gar e che ga a con vo car uma
per so na li da de, ele é afas ta do e ou tro de le ga do é no -
me a do. Na Pa ra í ba, quan do hou ve en vol vi men to de
De pu ta dos Esta du a is, em pre sá ri os e ju í zes, o de le-
ga do e o es cri vão fo ram afas ta dos e foi no me a do um
de le ga do cha ma do De no rex, ou seja, que pa re ce,
mas não é, por que não en trou por con cur so pú bli co –
era um agen te e foi co lo ca do lá no meio – , e um de le-
ga do cha ma do co mis si o na do, que não po dia nem se -
quer fa zer esse in qué ri to, por que não ti nha com pe-

tên cia para isso, mas foi co lo ca do lá para que se ar -
qui vas se todo o pro ces so.

Um caso na Pa ra í ba me cha mou a aten ção. O
Sr. Wan der li no abor dou a ques tão do co la ri nho bran -
co. Não se tra ta mais de co la ri nho bran co, mas de co -
la ri nho co lo ri do. O co la ri nho bran co de sa pa re ceu por -
que ama re lou de ma is e hoje são os cha ma dos co lo ri-
dos, de di ver sas to na li da des. E agem des sa for ma
por que a im pu ni da de re i na, por que a cor rup ção e a
in dús tria da pro pi na são as ma i o res nes te País. A
gran de in dús tria que mais cres ce nes te País é a in-
dús tria da pro pi na, da cor rup ção. Além do mais, há
pre va ri ca ção de au to ri da des pú bli cas, que sa bem e
po dem in ves ti gar, mas não o fa zem, por que são omis -
sos, co ni ven tes ou par ti ci pam.

Evi den te men te, na rede de ca fe ti nas e ca fe tões,
há po li ci a is e agen tes que dão co ber tu ra e pro te ção.
Nes se caso, não se con se gue in ves ti gar.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – De pu ta do Luiz Cou to, peço a V. Exª que con -
clua o seu pro nun ci a men to para que ou tros Par la-
men ta res pos sam ma ni fes tar-se.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB) – Srª Pre si den te,
já es tou con clu in do.

É in te res san te essa pes qui sa que nos aju da
nes se ques ti o na men to.

Para con clu ir, o Sr. Wan der li no cha ma a mi nha
aten ção para a ques tão de que al gu mas pes so as
que rem car ne nova, car ne fres ca. E há mu i tas pes so-
as que que rem hoje, no Nor des te, par ti ci par dos cha -
ma dos le i lões de vir gin da de, ou seja, que rem me ni-
nas no vas e vir gens, como ocor reu e ocor re em al -
guns lu ga res.

Fi quei in dig na do com isso. Na Pa ra í ba, na ci da-
de de Pa tos, fo ram in di ci a das vá ri as pes so as e con -
de na das em pri me i ra ins tân cia. Um pro mo tor e um
juiz fo ram con de na dos. Po rém, re cor re ram à Câ ma ra
do Tri bu nal de Jus ti ça e per ce bam o que ocor reu:
aque les de sem bar ga do res de ci di ram ab sol ver to dos
eles por con si de ra rem que as me ni nas fo ram por que
qui se ram e por que não eram mais vir gens. Essa é a
ra zão. Na re a li da de, para os ju í zes, isso pode ser fe i-
to, não im por ta. É pos sí vel ali ci ar, se du zir, ex plo rar,
por que elas não eram mais vir gens e fo ram por que
qui se ram. Não gos to de usar a ex pres são, mas um
juiz dis se “uma vez “pu ti nha”, “pu ti nha” em todo lu-
gar”. Esse fato ocor re nor mal men te. Fico in dig na do
com isso.

Pa ra be ni zo V. Sªs pela pes qui sa. Cer ta men te,
con se gui re mos iden ti fi car mu i to mais.
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A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da, De pu ta do Luiz Cou to.

Con ce do a pa la vra à De pu ta da Ann Pon tes para 
fa zer seus ques ti o na men tos, suas in da ga ções.

Srª De pu ta da, com bi na mos que cada Par la-
men tar fa la rá por três ou cin co mi nu tos, no má xi mo,
para que to dos te nham opor tu ni da de de fa zer suas
per gun tas.

A SRA. ANN PONTES (PMDB – PA) – Srª Pre si-
den te, fi que tran qüi la. Se rei bas tan te ob je ti va.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da.

A SRA. ANN PONTES (PMDB – PA) – Srª Pre si-
den te, Re la to ra, an tes de mais nada, pa ra be ni zo os
co or de na do res da pes qui sa pela pre sen ça e pela for -
ma ob je ti va e fran ca com que o tema pre ci sa ser, de
fato, abor da do.

Pas so aos ques ti o na men tos, às dú vi das.
Srª Ma ria Lú cia, con si de ran do o as pec to ob je ti-

vo do con ce i to de trá fi co pelo Pro to co lo de Pa ler ma,
qua is as prin ci pa is ca rac te rís ti cas des sa rede or ga ni-
za da? Quem as com põe e como atu am num país?

O se gun do ques ti o na men to é o se guin te: le van-
do em con si de ra ção a di ver si da de e a iden ti da de lo -
cal de cada re gião – sou da re gião Nor te –, qua is as
prin ci pa is ca u sas que le vam a re gião Nor te a ter 76
ro tas de trá fi co se xu al?

Para fi na li zar o ques ti o na men to, uma ma té ria
pu bli ca da num jor nal de cir cu la ção do Esta do no dia
1º de ju nho traz que uma das ca rac te rís ti cas cons ta-
ta das na pes qui sa é que no nos so Esta do, o Esta do
do Pará, ocor re o cha ma do trá fi co di re to, em que as
pró pri as mu lhe res e ado les cen tes pro cu ram já agen -
ci a do res, para ofe re cer o seu tra ba lho, ou me lhor, o
seu cor po.

Per gun to se isso, de fato, so men te ocor re na
Re gião Nor te ou se foi cons ta ta do em al gu ma ou tra
re gião. Na re por ta gem ve i cu lou-se como sen do ex clu-
si vi da de do nos so Esta do. A ma té ria tam bém diz o se -
guin te: “Um dado in te res san te mos tra do na pes qui sa:
não há flu xo de mu lhe res en tran do no Bra sil atra vés
das fron te i ras do Nor te do país, ape nas sa in do, ape -
sar da po bre za tam bém es tar pre sen te em pa í ses
como Ve ne zu e la, Bo lí via e nas Gu i a nas Fran ce sa e
Ingle sa.”

Gos ta ria de ob ter um co men tá rio so bre isso. Dr.
Wan der li no, foi ave ri gua da a atu a ção do Mi nis té rio
Pú bli co di an te das de nún ci as de trá fi co? Isto é, ele
fica na que la po si ção pas si va de re ce ber as de nún ci-
as, ou, di an te de re por ta gem como essa, ele se ma ni-
fes ta e atua? Ain da para o se nhor, fo ram cons ta ta das

as con di ções em que os Con se lhos Tu te la res es tão
tra ba lhan do? Pelo me nos nes sa li nha de pro te ção à
cri an ça e ao ado les cen te, foi fe i ta al gu ma cons ta ta-
ção des sas con di ções de tra ba lho? Eles têm lo cal,
trans por te e, no mí ni mo, uma má qui na de es cre ver
para for mu lar as de nún ci as cons ta ta das? Tam bém
para o se nhor, o ECA, en quan to ins tru men to nor ma ti-
vo, ser ve para res guar dar os di re i tos das cri an ças e
dos ado les cen tes di an te da prá ti ca de trá fi co se xu al?

Para con clu ir, Drª Este la – pen so que, de al gu-
ma for ma, a re la to ra me an te ce deu , na pes qui sa re a-
li za da na Re gião Cen tro-Oes te, foi cons ta ta do se há
al guém cum prin do pena por trá fi co de hu ma nos? Há
nes ta Casa um pro je to de lei pro pon do a le ga li za ção
da pros ti tu i ção. Di an te da re a li da de cons ta ta da na
sua pes qui sa, qual o seu po si ci o na men to so bre a ma -
té ria? Mu i to obri ga da.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da, De pu ta da Ann Pon tes, pelo tem po
e pela for ma ob je ti va como fez as suas per gun tas.
Pas so a pa la vra ao De pu ta do João Mag no.

O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG) – Eu não se ria
o ter ce i ro ins cri to a me pro nun ci ar?

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – V. Exª é o quar to: Ann Pon tes, Luiz Cou to,
João Mag no, V. Exª, e Te re si nha Fer nan des. Essa é a
or dem das ins cri ções que me for ne ce ram.

O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG) – Obri ga do,
Se na do ra Pa trí cia Go mes, Sr. Re la to ra, De pu ta da
Ma ria do Ro sá rio, Srs. Expo si to ras e Expo si tor. Em
pri me i ro lu gar, eu os cum pri men to pelo con te ú do do
que foi apre sen ta do aqui, em uma abor da gem ci en tí fi-
ca, mes mo em meio às di fi cul da des com que este tra -
ba lho foi ela bo ra do. Mas, ele trou xe uma fun da men ta-
ção im por tan te, prin ci pal men te para nós, que es ta-
mos cons ti tu in do esta CPI, tra tan do de um tema di fí-
cil, que re ve la a de gra da ção in su por tá vel do Esta do,
não so men te o bra si le i ro.

Pa re ce que nes ta rota de vi ra da de mi lê nio, as
co i sas se agra vam mais. Mas é im por tan te que tra te-
mos des sa si tu a ção, per ce ben do a re a li da de, como
ela é. Te nho, a par tir des ta re a li da de, uma ex pec ta ti va
de que pos sa mos re al men te me lho rar a le gis la ção vi -
gen te, por que, pela pró pria pes qui sa apre sen ta da
aqui, es ta mos ven do o quan to a le gis la ção está de fa-
sa da. Além da le gis la ção, em que pos sa mos apon tar
tam bém para uma ação mais efe ti va do Esta do no
que se re fe re à edu ca ção e à er ra di ca ção da mi sé ria,
em fun ção dos pro ble mas cen tra is. Con cor do com a
abor da gem fe i ta pela pes qui sa. O pro ble ma é cul tu-
ral-eco nô mi co-so ci al mes mo. A raiz está nis so.
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Então não te nho ne nhu ma ilu são de que ve nha-
mos a su pri mir esse pro ble ma, até pela an ti güi da de
da ques tão, mas, pes so al men te, como Par la men tar,
ando as sus ta do com a di men são que isso tem to ma-
do, es pe ci al men te no nos so País.

Por tan to o tra ba lho de Vos sas Se nho ri as traz
para esta Co mis são pon tos mu i to im por tan tes, po si ti-
vos, ci da dãos, para que pos sa mos agir a par tir de um
pro ces so com da dos ci en tí fi cos, que nos dá mu i to
mais se gu ran ça. Estou con tem pla do por per gun tas
fe i tas, es pe ci al men te, pela nos sa Re la to ra. Tam bém
te rei que sair ime di a ta men te, por ca u sa de um ou tro
com pro mis so, en tão não fa rei per gun tas.

Ago ra só que ro con clu ir, en ten den do que é pre -
ci so que a nos sa CPI apre sen te um re la tó rio con clu si-
vo, ga ran tin do uma pu ni ção que me lho re as leis, nes -
se sen ti do, vi san do re pri mir os res pon sá ve is pe las re -
des cri mi no sas, com essa idéia de dar aos pre fe i tos,
como ci tou a Drª Ma ria Lú cia Leal, uma res pon sa bi li-
da de. Enten do que ela é mu i to po si ti va aos pre fe i tos
das ci da des. É uma for ma, tam bém, de exi gir do Esta -
do bra si le i ro um in ves ti men to que pos sa ata car essa
área. O ris co Bra sil é con si de ra do pela con di ção eco -
nô mi ca de di fi cul da des que nos so País está en fren-
tan do, mas pen so que esse ris co, que está aí, de de -
gra da ção ge ral de uma so ci e da de, é mu i to pior.

Então é pre ci so re al men te ar ru mar uma ma ne i-
ra de clas si fi car os mu ni cí pi os di an te de suas ne ces-
si da des jun to às es fe ras dos go ver nos es ta du a is e do
go ver no cen tral. Aque le que não ti ver um com pro mis-
so as su mi do, pro gra má ti co, para com ba ter esse tipo
de per ver si da de no seu mu ni cí pio cer ta men te ha ve rá
de ter al gum tipo de pu ni ção ou de res tri ção. Vejo
como mu i to po si ti va essa con tri bu i ção. Po de mos tra -
ba lhar isso, na pró xi ma le gis la ção, e sa i re mos, com
cer te za, for ta le ci dos des se tra ba lho da CPI.

Então mi nha in ter ven ção é essa e pa ra béns,
mais uma vez, pelo tra ba lho apre sen ta do.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da, tam bém, De pu ta do João Mag no,
pela ob je ti vi da de das ques tões.

Con ce do a pa la vra ao De pu ta do Se ve ri a no
Alves.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA) – Srª
Pre si den te, vou ob je ti var tam bém. Infe liz men te, aqui,
na Casa, te mos que ad mi nis trar o tem po, que é mu i to
exí guo para as ta re fas que nos são con fi a das.

Mas que ria sa u dar a Mesa e os ex po si to res,
tam bém dar os nos sos pa ra béns, es pe ci al men te, ao
meu con ter râ neo, Dr. Wan der li no. É uma sa tis fa ção
revê-lo.

E gos ta ria de re pe tir as mes mas pa la vras com
que en trei, aqui, na ins ta la ção da CPI, para di zer que
não me mo ti va ria es tar na CPI se es ti vés se mos, ape -
nas, com o in tu i to de cri ar le gis la ção re pres si va ou de
pu ni ção ao cri me. O que me mo ti vou foi que esta CPI
tem um ca rá ter es pe ci al, além des se, de iden ti fi car-
mos as ca u sas e co brar mos do Go ver no po lí ti cas pú -
bli cas ca pa zes de dar so lu ção. Por isso me cha ma ram
a aten ção as pa la vras do Dr. Wan der li no, quan do des -
ta cou aqui que não é com le gis la ção re pres si va que
va mos re sol ver os pro ble mas do trá fi co, mas com po -
lí ti cas pú bli cas es sen ci a is, vol ta das para a es tru tu ra-
ção des sas ca u sas. O Bra sil está acos tu ma do – re pi to
mu i to isso – a que rer dar so lu ção aos pro ble mas de
hoje ape nas cri an do me di das pu ni ti vas, como pe ni-
ten ciá ri as de se gu ran ça má xi ma, quan do, na ver da-
de, te re mos de in ves tir, e in ves tir mu i to mais, nas po lí-
ti cas pú bli cas, so bre tu do da edu ca ção. Essa é a nos -
sa luta. Des ta ca ram aqui al gu mas ca u sas, como por
exem plo, a de ses tru tu ra ção das fa mí li as, o que gera
po bre za; o cres ci men to de si gual tam bém. Ou tra ca u-
sa tam bém nos cha mam a aten ção: o so nho das cri -
an ças po bres, e tam bém de cri an ças ri cas, com o
mun do da moda e da fama. Isso gera exa ta men te o
que se nho res aca ba ram de nos ex por.

Eu que ria fa zer duas in da ga ções ou tal vez uma
mais am pli a da. Di an te des se tra ba lho, que foi – pa re-
ce-me, pelo que cons ta ta mos aqui – mu i to di fí cil de
con clu ir, os se nho res te ri am, pela ex pe riên cia de to -
dos, como nos apon tar so lu ções para eli mi nar es sas
ca u sas que os se nho res iden ti fi ca ram aqui para que
pos sa mos, quan do con clu í da esta CPI, apre sen tá-las
ao Go ver no e co brar com ri gi dez ma i or a so lu ção des -
ses pro ble mas? Será que os se nho res te ri am como
nos apon tar al gu mas so lu ções?

Era só isso que eu que ria in da gar e di zer que va -
mos con ti nu ar com este ob je ti vo: bus car a ca u sa, dar
so lu ção e não des cu i dar tam bém das me di das pa li a ti-
vas de com ba te a esse fe nô me no que para nós é mu i-
to dra má ti co.

Por úl ti mo, por fa vor – não sei se já pas sei dos
três mi nu tos a que me pro pus –, que ro di zer o se guin-
te: há um fe nô me no que tam bém me pre o cu pa, que é
a mi gra ção, a qual tam bém con tri bui para a de ses tru-
tu ra ção das fa mí li as, so bre tu do no in te ri or, onde as
fa mí li as são cri a das com aque le pa drão de ri gi dez,
so bre tu do as que mo ram na zona ru ral. Qu an do eles
são for ça dos a mi grar para as gran des ci da des, ge ral-
men te per dem o con tro le da fa mí lia, so bre tu do das
me ni nas, das cri an ças do sexo fe mi ni no. Qu an do eles 
per dem o con tro le da fa mí lia, tam bém per dem os pa -
drões. Essas me ni nas, nas gran des ci da des, se rão
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cri a das de ou tra for ma, sem o con tro le da fa mí lia, e aí
tam bém de sá gua no trá fi co.

Mu i to obri ga do.
Pa ra béns aos se nho res.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-

mes) – Obri ga da, De pu ta do Se ve ri a no Alves.
Ago ra pas so a pa la vra à úl ti ma ins cri ta, que é a

De pu ta da Te re zi nha Fer nan des.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA) – 

Qu e ro sa u dar a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go mes e
tam bém nos sos con vi da dos pelo bri lhan te tra ba lho
que aca ba ram de nos apre sen tar e la men tar a au sên-
cia da Drª Ro sá rio, que ia fa lar so bre o Nor des te. Sou
do Ma ra nhão, e te mos uma pre o cu pa ção mu i to gran -
de em dis cu tir esse tema em nos sa re gião. O Ma ra-
nhão é o Esta do, que tem uma rota in ter na for tís si ma.
Inter na ci o nal men te fa lan do, e a nos sa li ga ção é prin -
ci pal men te com a Ho lan da, em vez de ser com a
Espa nha, que é cam peã aqui, con si de ra mos que te -
mos o por to em pro fun di da de que apor ta na vi os que
apor tam tam bém em Ro ter dã, na Ho lan da. Por isso a
nos sa li ga ção é ma i or com eles e com a Gu i a na Fran -
ce sa e o Su ri na me.

O Ma ra nhão é um dos Esta dos que fa zem par te
de um ca len dá rio mu i to ruim, por que te mos, pela de fi-
ni ção de trá fi co que a Drª Lú cia co lo cou ain da há pou -
co, além do trá fi co de mu lhe res e cri an ças, tam bém o
de tra ba lha do res es cra vos. So mos o se gun do Esta do
no Bra sil em tra ba lho es cra vo. Com cer te za, so mos o
cam peão, não te mos es ses da dos, mas cre io que so -
mos o cam peão em pro du ção des se tipo de
mão-de-obra, por que ex por ta mos mu i ta mão-de-obra 
para ou tras re giões, Ro ra i ma, Pará e para fora do Bra -
sil, nes sas con di ções. So mos o cam peão em ex plo ra-
ção de tra ba lho in fan til, além de ou tros da dos que não
va mos co lo car aqui por que mu i tos de les já co nhe ce-
mos, como, por exem plo, a si tu a ção de ex clu são so ci-
al da po pu la ção, pois mais de 60% da po pu la ção vive
em si tu a ção de ex clu são so ci al.

Te mos uma rota in ter na mu i to for te. São al gu-
mas re giões do Ma ra nhão, te mos a re gião to can ti na,
onde se des ta ca Impe ra triz, te mos a re gião de Ti món,
de Ca xi as, de Ba ca bal, de San ta Inês, de São Luís,
que são in ter li ga das pe las BRs 226, 316, 222, que se
in ter li gam com ou tras ca pi ta is, que fa zem essa rota
de for ma mu i to for te. E nos pre o cu pa so bre ma ne i ra, e 
o Dr. Wan der li no co lo cou a ques tão da le gis la ção,
pre o cu pa-nos a ques tão so ci al, que, no Bra sil, não se
vai re sol ver num pas se de má gi ca. É um pro ble ma
que tem que ser en ca ra do, res pon sa bi li za do, por to-

das as es tru tu ras de Go ver no, mas não va mos so lu ci-
o nar o pro ble ma so ci al em qua tro ou cin co anos.

A le gis la ção pre ci sa ser atu a li za da, e mes mo
aque la que exis te hoje... Infe liz men te, e os exem plos
que fo ram co lo ca dos aqui por vo cês mos tram isso, de
100 de nún ci as, 10 ou me nos che gam a um ter mo.
Isso é um dado mu i to gra ve por que não bas ta que se
mude a le gis la ção ou que ela seja atu a li za da. Há que
ha ver um com pro me ti men to das ins ti tu i ções res pon-
sá ve is pela in ves ti ga ção, pelo pro ces so e pela pu ni-
ção, pela apli ca ção da pena aos res pon sá ve is. No
meu Esta do, Ma ra nhão, num pe río do de 11 anos, 22
me ni nos fo ram vi o len ta dos se xu al men te, emas cu la-
dos, as sas si na dos, e a so ci e da de es pe ra até hoje
uma res pos ta. O úl ti mo caso acon te ceu no ano pas -
sa do. Os ca sos acon te ce ram en tre 1993 e 2002, e a
so ci e da de não teve res pos ta até hoje. Fora de nun ci a-
das re des de pros ti tu i ção em que es ta vam en vol vi dos
ju í zes, mé di cos, co man dan tes da Po lí cia Mi li tar, em -
pre sá ri os, a gran de nata da so ci e da de lo cal, e não há
pu ni ção. Um dos ju í zes afas ta dos das suas fun ções,
foi jul ga do e ino cen ta do no dia 7 de maio e vol tou a
tra ba lhar no mes mo mu ni cí pio onde ha via co me ti do o
cri me de abu so se xu al con tra ado les cen tes.

Isso é para dar um exem plo. Não vou en trar em
to dos os ca sos por que es pe ro que esta Co mis são vá
ao Ma ra nhão para in ves ti gar ou tros ca sos de de nún-
cia de De pu ta dos, de Ve re a do res e de tan tas ou tras
pes so as en vol vi das, e a so ci e da de não vê re sul ta dos
con cre tos.

Qu e ro per gun tar tam bém a res pe i to da ques tão
da ti pi fi ca ção do cri me, da rota, do trá fi co in ter no, que
não exis te, que não se con si de ra, e sa be mos que a
base para o trá fi co in ter na ci o nal é o in ter no. Se não se 
com ba ter de fato, se não hou ver a re pres são, a pu ni-
ção dos res pon sá ve is por es sas re des, por es sas ro -
tas, fica di fí cil com ba ter o trá fi co in ter na ci o nal. Qual a
sa í da para essa si tu a ção? Fi ca mos de sar ma dos para 
en fren tar o tra ba lho lá fora, se não con se guir mos fa -
zer no meu Esta do.

No meu Esta do, os ca ba rés, as ca sas de aco lhi-
men to de que a Drª Lú cia fa la va, eram co nhe ci das
pela co mu ni da de. To dos sa bem quem são as pes so-
as, em bo ra elas fi quem tem po ra ri a men te, por que a
ne ces si da de de car ne nova exi ge que per ma nen te-
men te es sas pes so as se jam tro ca das. A co mu ni da de
sabe, con vi ve com elas. É in clu si ve um es tí mu lo para
que jo vens e ado les cen tes se en vol vam nes se tipo de
vida, por que po dem achar que essa é uma vida boa,
por que elas se ves tem bem, apa ren tam ter um pa-
drão de vida me lhor. Elas cir cu lam en tre Ma ra bá, Ara -
gua í na, Impe ra triz, Ca xi as etc. As re des já es tão
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mon ta das. Ou en fren ta mos esse pro ble ma, pu nin do
os res pon sá ve is, ou va mos fi car ma lhan do em fer ro
frio.

Avan ça mos na ques tão da de nún cia, mas quan -
to à res pon sa bi li za ção do acom pa nha men to do pro -
ces so, in fe liz men te, pelo me nos no meu Esta do, não
se tem con se gui do acom pa nhar os pro ces sos para
que che guem ao fi nal, com re sul ta do con cre to.

Te mos tam bém que re co nhe cer a de bi li da de
dos con se lhos. No meu Esta do – e acre di to que no
Bra sil não é di fe ren te – os con se lhos tu te la res não
têm apo io para re a li zar o tra ba lho, que é tam bém de
res pon sa bi li da de de les. Pre ci sa mos mon tar uma
rede para des cons ti tu ir es sas que es tão aí cons ti tu í-
das. Isso im pli ca a cons ci en ti za ção da so ci e da de.
Pre ci sa mos fa zer um de ba te com to dos. A re pres são
em si não re sol ve. Há que ha ver, em de ter mi na dos
mo men tos, a re pres são, da mes ma for ma como o
aco lhi men to e a pro te ção des sas pes so as é fun da-
men tal. Os ór gãos que têm a res pon sa bi li da de de ga -
ran tir a im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas de vem
ser cha ma dos à res pon sa bi li za ção.

Dez anos atrás, re a li zou-se uma CPI nes ta
Casa e es ta mos ini ci an do uma nova ago ra. Para
quem acom pa nha toda a dis cus são des se gra ve tema
no Bra sil, qua is são os avan ços e qua is são as pers -
pec ti vas que esta CPI tem de re sul ta dos, con si de ran-
do toda a re a li da de ex pos ta pe los se nho res. e por
nós, De pu ta dos e Se na do res? Qu a is são as pers pec-
ti vas de su ces so que pre ci sa mos ter com mais este
tra ba lho?

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Obri ga da, De pu ta da Te re si nha Fer nan des.
Antes de pas sar a pa la vra à Drª Ma ria Lú cia Leal,
apro ve i tan do a pre sen ça do Dr. Wan der li no, que ro re -
gis trar o pri vi lé gio de ter es ta do ao seu lado no Con -
se lho Esta du al do Ce a rá, onde tive as sen to, pela
Assem bléia Le gis la ti va. Sei que o Dr. Wan der li no tem
se de di ca do mu i to. Aqui foi ci ta do que o Bra sil já dis -
põe de um sis te ma de no ti fi ca ção de vi o lên cia con tra
cri an ças e ado les cen tes. Essa é uma por ta mu i to im -
por tan te para que pos sa mos con so li dar da dos, mas
in fe liz men te não fun ci o na ain da por que não há ain da
sen si bi li da de. A sen si bi li za ção é ne ces sá ria por par te
das es co las, pro fes so res e pro fis si o na is de sa ú de.

Como sei que o V. Sª tem pro cu ra do isso, jun to
aos con se lhos tu te la res, gos ta ria de sa ber, do seu
pon to de vis ta, o que pode ser fe i to para for ta le cer e
in te grar esse sis te ma, para que pos sa mos ter mais
da dos a res pe i to da ques tão da vi o lên cia que se pra ti-
ca hoje no Bra sil con tra cri an ças e ado les cen tes. É só
esta a per gun ta que te nho.

Pas so a pa la vra à Drª Ma ria Lú cia Leal, que tem
um com pro mis so e pre ci sa rá re ti rar-se um pou co an -
tes dos ou tros.

A SRA. MARIA LÚCIA LEAL – Fo ram vá ri as
ques tões que eu, na qua li da de de pro fes so ra, agru pei
em ca te go ri as. Então, ten ta rei res pon der des sa for ma.

Pri me i ra ques tão: vi si bi li da de. Des mis ti fi co um
pou co este con ce i to, de po is des sa pes qui sa. Nós já te -
mos ex pe riên cia de 10 anos de luta nes se pro ces so. Do
pon to de vis ta ofi ci al, re al men te a pes qui sa mos trou ex -
tre ma fra gi li da de do apa ra to pú bli co para li dar com a in -
for ma ção ofi ci al, a de nún cia, o acom pa nha men to e a
con clu são dos fa tos ali no ti fi ca dos. Isso, para mim, sig -
ni fi ca vi o la ção de di re i tos. Infor ma ção mal cons tru í da e
mal fe i ta é vi o la ção. De ve ria ha ver al gum ins tru men to,
um pro je to de lei que es ta be le ces se a ne ces si da de de
to das as re des de no ti fi ca ção in clu í rem essa te má ti ca
para fins de con ta gem e qua li fi ca ção, por que este País
não res pe i ta in for ma ção ou pes qui sa. E esse pro ble ma
da vi si bi li da de, na área ofi ci al, é di fí cil não só pela de-
ses tru tu ra ção do sis te ma, que é uma res pon sa bi li da de
pú bli ca, mas tam bém pela re la ção mo ra lis ta, ins ti tu í da
pe los ato res so ci a is.

Ontem, eu es ti ve na Pro mo to ria Pú bli ca, por que
es tou acom pa nhan do o caso de mu lhe res pre si diá ri-
as, e des co bri o erro de um Pro mo tor: ele não leu o
pro ces so; deu pa re cer pe din do o mes mo que ti nha
pe di do. Esse tipo de com por ta men to ocor re fre qüen-
te men te no sis te ma ju di ciá rio, o que em per ra o acom -
pa nha men to e o apri mo ra men to da sen ten ça. Como é 
que fica o usuá rio? Como é que fica a si tu a ção da
pes soa que já está pe na li za da, que já foi vi o la da,
quan do pre ci sa de uma res pos ta rá pi da da jus ti ça?
Eu e to das as pes so as que atu am nes sa área ob ser-
va mos a mo ro si da de, que eu cha mo de ba na li za ção,
de des ca so e de res pos ta ide o ló gi ca e não real. Por
que ide o ló gi ca? Por que é uma res pos ta bur gue sa.
Você já sen ten ci ou o in di ví duo três ou qua tro ve zes e
ain da o sen ten cia por ba na li zar, por cri ar uma re la ção
ver ti cal das ques tões. Isso tem que pa rar no País.
Não te mos que en ve re dar pelo dis cur so mo ral; te mos
que des mo bi li zar o dis cur so ide o ló gi co des ses apa re-
lhos e re cri ar um dis cur so real, que é a isen ção de
pre ju í zos de quem já está le sa do pela ques tão de
clas se so ci al, cul tu ral etc. É uma imo ra li da de esse
sis te ma e a for ma como isso ocor re. Há ex ce ções, é
cla ro, mas ain da é he ge mô ni co este com por ta men to
mo ra lis ta. Por isso, fica mu i to in vi sí vel o sis te ma.

Ou tra ques tão que dá in vi si bi li da de nes se sis te-
ma for mal é a cor rup ção e a idéia do con sen ti men to.
To dos acre di tam que mu lhe res, cri an ças e ho mens
que en tra ram na pros ti tu i ção con sen ti ram. É pre ci so
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qua li fi car esse con ce i to. É pre ci so des fa zer a idéia do
con sen ti men to: “eu gos to de ser pros ti tu ta; gos to de
ser ex plo ra da”. Opção, nes te País, sig ni fi ca ba i xa in -
clu são so ci al, prin ci pal men te para o per fil des sa po -
pu la ção que en con tra mos. Cla ro que há clas se mé-
dia, mas em po bre ci da. Essas op ções são co lo ca das
em de tri men to de uma ba i xa in clu são so ci al e de
opor tu ni da de no âm bi to do tra ba lho e dos di re i tos tra -
ba lhis tas. Então, é pre ci so qua li fi car esse con sen ti-
men to, se não ele tam bém pas sa a ser um ob je to de
vi o lên cia e vol ta a vi ti mar a po pu la ção que está nes sa
si tu a ção. E isso se usa mu i to no âm bi to ju rí di co, as sis-
ten ci al, re li gi o so, etc.

O ou tro con tra pon to da vi si bi li da de é que, en-
quan to o Esta do e suas ins ti tu i ções, se jam de ca rá ter
re pres si vo ou de con tro le e de res so ci a li za ção, res-
pon dem de for ma mu i to fra gi li za da à in for ma ção, a
mí dia e o mer ca do dão mu i ta vi si bi li da de a essa ofer -
ta. Isso é um con tra pon to. Ora, quan do abro um jor -
nal, aces so a Inter net, ligo o rá dio, ou seja, quan do
aces so o sis te ma de in for ma ção, que é o mar ke ting e
a pu bli ci da de, ele dá mu i ta vi si bi li da de a essa ofer ta,
de per fil só cio-eco nô mi co vul ne rá vel, cul tu ral men te
dis cri mi na do – apart he id –, vi o len ta do em seus di re i-
tos, etc. Esse é o per fil des sa po pu la ção, em sua
gran de ma i o ria. Embo ra en vol va vá ri as clas ses so ci a-
is, in fe liz men te te mos 170 mi lhões de bra si le i ros dos
qua is 60 mi lhões es tão aba i xo da li nha de po bre za, e
a clas se mé dia está em po bre cen do de vi do à re la ção
en tre o mo de lo eco nô mi co glo bal e ne o li be ral.

Então o fato é que a vi si bi li da de no mer ca do é
mu i to gran de. Se por um lado o Esta do exi be fra gi li da-
de, por ou tro, o mer ca do é ágil atra vés do mar ke ting.

Por tan to qual é a res pos ta, De pu ta da, quan do V. 
Exª per gun ta: e as re des? Obvi a men te, quan do falo
que o mar ke ting con tri bui para le gi ti mar uma re la ção
ex tra ti vis ta, co ro ne lis ta, co lo ni a lis ta, pa tri ar cal, etc.,
nos seus anún ci os, para ven der esse tipo de mu lhe-
res, ho mens e cri an ças para o mer ca do do sexo,
quan do se co me çou a dis cus são so bre se xu a li da de
no mun do, pas sa va pela dis cus são do con tro le do
cor po por meio de ins ti tu i ções re pres si vas, como a
Igre ja, a es co la, a fa mí lia. Isso per tur bou pro fun da-
men te as re la ções en tre re pres são e eman ci pa ção da 
se xu a li da de. Vi e ram as po lí ti cas so ci a is, por meio da
sa ú de, da hi gi e ni za ção, que con tro la ram o cor po,
prin ci pal men te das mu lhe res pros ti tu tas, no iní cio do
sé cu lo, no Bra sil. Então a ra ci o na li za ção da se xu a li-
da de pela Igre ja, pe las po lí ti cas so ci a is, hoje, é pelo
mer ca do. Como? Por meio de uma in sur gên cia, de
uma vi o lên cia e de uma he ge mo nia da ex plo ra ção se -
xu al. Essa é uma ques tão so ci al, na me di da em que

ele uti li za e ven de uma ima gem de uma po pu la ção
com esse per fil e in clui den tro de uma re la ção de ex -
plo ra ção, seja re cru tan do ini ci al men te para tra ba lhos
do més ti cos, seja de sor ga ni zan do as fa mí li as, para
as sen ta men tos agrí co las, isso e aqui lo, en fim, vá ri as
ou tras for mas de re cru tar que po dem che gar a essa
si tu a ção de ex plo ra ção. Essa não é uma re a li da de in -
di vi du al, mas so ci al, e as sim pre ci sa ser en ten di da.

O mer ca do uti li za essa fra gi li da de so ci al des sa
po pu la ção e o Esta do, fra gi li za do, ine fi caz, di mi nu í do
in ten sa men te de seu po der de in ter ven ção so ci al, re -
me te isso para a so ci e da de ci vil, por meio do tal de
ter ce i ro se tor e ou tras for mas de re cu pe rar a no ção
de in ter ven ção so ci al. Isso se re fle te pro fun da men te
na vul ne ra bi li da de des sa po pu la ção, que é in clu í da
no mer ca do do sexo vi o len to, que se es tru tu ra den tro
do cri me or ga ni za do.

Aqui no Bra sil, o cri me or ga ni za do e o Esta do se
con fun dem em de ter mi na das cir cuns tân ci as. Se digo
que o tu ris mo se xu al se re a li za den tro de uma in dús tria
de sexo onde se in cor po ram ho téis de alto ga ba ri to en -
vol ven do de al gu ma for ma esse tipo de ação, onde
está o mer ca do for mal, o in for mal e o cri me or ga ni za-
do? Quer di zer, é um ca ma leão, por que, den tro dis so,
te mos um pro ces so de cor rup ção: o mer ca do com pre -
va lên cia na so ci e da de, e o so ci al mi ni mi za do, no cam -
po da com pre en são do ci vi li za tó rio e do hu ma no.

Então a pra ga da acu mu la ção de ca pi tal e da ex-
plo ra ção das re la ções de tra ba lho e do cor po hu ma no
no mer ca do está com pro va da. Hoje não pos so di zer
que to das as ca sas de en tre te ni men to te nham cri me
or ga ni za do, mas a pes qui sa mos trou que mu i tas de -
las, em de ter mi na das lo ca li da des, es tão en vol vi das
com isso.

Ora, quem tem que che car isso ago ra? É o Po -
der Pú bli co lo cal, com as suas di fe ren tes es fe ras de
po der. E, para isso acon te cer, é pre ci so que a so ci e-
da de ci vil es te ja for te, que os con se lhos es te jam for -
tes, que mo bi li zem po li ti ca men te, de ba i xo para cima,
a res pon sa bi li da de do Esta do e seus di fe ren tes ato -
res, para, re al men te, en con trar uma for ma en tre res -
pon sa bi li za ção e pro mo ção des sa po pu la ção den tro
do seu po der lo cal.

Então, é pre ci so, re al men te, uma es fe ra pú bli ca
ca pa ci ta da e com con di ções vi vas, para de ba ter a se -
xu a li da de como um di re i to e não como um mer ca do e
como vi o lên cia.

É cla ro que é pre ci so que brar o mito e o tabu da
dis cus são da se xu a li da de.

Re al men te, é uma ques tão mu i to mais em ba i xo,
mu i to mais fi lo só fi ca. Não po de mos dis cu tir vi o lên cia
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se xu al sem dis cu tir qual é o pro je to de se xu a li da de do 
mun do con tem po râ neo. Isso está in ter li ga do com os
nos sos pro je tos po lí ti cos, eco nô mi cos, cul tu ra is e o
que que re mos da nos sa se xu a li da de? Por que o mer -
ca do já está di zen do: que re mos a se xu a li da de para
mer can ti li zar, para ter lu cro, não im por tam as for mas
e os mo de los.

Sa be mos que o sis te ma da re la ção ca pi tal/tra-
ba lho, se não es ti ver mos fis ca li zan do e or ga ni za dos
for te men te, so mos, his to ri ca men te, ob je tos de ex plo-
ra ção e de do mi na ção. E isso não faz des lo car a re la-
ção da se xu a li da de, que foi sa bi a men te apro pri a da
pelo mer ca do, para lu cros de uma pe que na he ge mo-
nia do cri me or ga ni za do, as so ci a do a uma he ge mo-
nia do cri me or ga ni za do in ter na ci o nal e a uma he ge-
mo nia do mer ca do ofi ci al mun di al.

Tra ta-se de uma ques tão glo bal. Então, a ques -
tão de fun do que se co lo ca é que se a so ci e da de não
se mo bi li zar, cada vez mais, não er guer as suas ban -
de i ras de luta num de ba te de de mo cra ti za ção da se-
xu a li da de, da eco no mia, da cul tu ra e da po lí ti ca no
mun do, é di fí cil ca mi nhar mos para uma se xu a li da de
eman ci pa tó ria.

Sem pre digo que pre ci sa mos que brar a con cep-
ção de se xu a li da de como re pres são e dar lu gar a um
de ba te pú bli co para uma se xu a li da de de mo crá ti ca,
por que nada a que se res pon da ape nas como re pres-
são se re con si de ra como es pa ço de mo crá ti co de luta
dos tra ba lha do res, que pre ci sam, nes te País, co lo car
seus fi lhos, suas mu lhe res, seus me ni nos e eles pró -
pri os para so bre vi ver à con di ção do seu cor po de ex -
plo ra ção se xu al.

Então, re al men te, tra ta-se de uma ques tão de
pro je to so ci e tá rio.É pre ci so in clu ir a dis cus são da vi o-
lên cia se xu al lado a lado às agen das de gran des luta
na ci o na is, como me lho res con di ções de tra ba lho, cul -
tu ra po pu lar ar ro gan te – ar ro gan te, não no sen ti do da
do mi na ção –, ca paz de re cons tru ir uma nova cons-
ciên cia po lí ti ca em to dos os as pec tos da vida.É pre ci-
so que se ja mos mais au da ci o sos com a dis cus são da
vi o lên cia se xu al.

Va mos in cor po rá-la jun to às gran des agen das
de lu tas na ci o na is. Não dá para dis cu tir vi o lên cia se-
xu al dis tan ci a da des sa ma cro ne ces si da de de dis cu tir
a so ci e da de en tre ci vi li za ção e bar bá rie.

Co me ça-se uma nova cons tru ção de con cep-
ção de so ci e da de.

Nes se sen ti do, com pa nhe i ra De pu ta da, com re -
la ção à ofer ta e à de man da, te mos tra ba lha do mu i to
no Bra sil a ofer ta e a te mos per fi la do. Obser va mos
que o re cru ta men to des sa ofer ta pelo mer ca do clan -

des ti no, o cri me or ga ni za do, tem des po li ti za do, cada
vez mais, aque las mu lhe res, que tam bém pas sa ram
por isso, atra ves sam as fron te i ras e vol tam para ali ci-
ar as suas com pa nhe i ras tra ba lha do ras, por que é tão
per ver so o sis te ma de ex plo ra ção se xu al, que além
de vi o len tar o seu cor po, ali e na a sua cons ciên cia e a
sua ca pa ci da de de re sis tir a sua pró pria vi o lên cia.

Então, para mim, aí é onde está o ful cro da pior
vi o lên cia des sa re la ção, que é a re la ção ca pi tal/tra ba-
lho per ver sa, his to ri ca men te per ver sa, e se sub trai,
se re or ga ni za em ou tras e no vas re la ções, que são
ve lhas, mas que são re i fi ca das pela so ci e da de, na
me di da em que ela es ta be le ce um re flu xo de par ti ci-
pa ção na dis cus são dis so. O que sig ni fi ca nes ses úl ti-
mos nove, dez anos, que es ta mos aqui mais uma vez
para di zer mos que avan ça mos na mo bi li za ção, avan -
ça mos na cons tru ção do co nhe ci men to, avan ça mos e 
es ta be le ce mos vá ri as ta re fas. Mas do pon to de vis ta
do en fren ta men to, nes te mo men to há me ni nas sen do
tra fi ca das, vi o la das e as sas si na das e nós es ta mos
aqui no bo que te li te rá rio.

Assim, te mos que cri ar a es fe ra pú bli ca do de -
ba te de mo crá ti co, mas te mos tam bém que apres sar a 
ação. Essa, sim, é a abor da gem real, se não vira ape -
nas uma abor da gem ide o ló gi ca.

Mu i to obri ga da. Eu pre ci so sair. Até mais. 
A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Ro sá rio) – Qu -

e ro agra de cer à Drª Ma ria Lú cia Leal pela par ti ci pa-
ção. Ela tem sido cer ta men te um rumo para to dos
nós, atra vés da co or de na ção des sa pes qui sa. Agra -
de cê-la não só pe las suas pa la vras, pela ex pla na ção
que faz da Pes traf, mas por aqui lo que deve ori en tar a
to dos nós. Insis to mu i to em di zer, Pro fes so ra, que não 
de ve mos per der a ra ci o na li da de. Mas V.Sª fala com
pa i xão so bre esse tema, so bre a es pe ran ça de que
mes mo numa si tu a ção como esta exis tem sa í das, e
apon ta es sas sa í das.

Assim, que ro agra de cer no va men te pela sua
par ti ci pa ção e ter a cer te za – eu, De pu ta da Ma ria do
Ro sá rio e to dos os Par la men ta res pre sen tes – de que 
ire mos con tar com sua con tri bu i ção ao lon go dos tra -
ba lhos des ta CPI Mis ta.

A SRA. MARIA LÚCIA LEAL – Com cer te za. Eu 
agra de ço mu i to a to dos e a Uni ver si da de se co lo ca à
dis po si ção de to dos vo cês para aqui la tar a dis cus são.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Mu i to obri ga da.

Pas so a pa la vra ao Dr. Wan der li no para que
tam bém pos sa res pon der às in da ga ções e ques ti o na-
men tos.
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O SR. VANDERLINO NOGUEIRA NETO – Se
Je sus es ti ves se aqui, numa cir cuns tân cia como esta
de pres são de tem po, cre io que Ele te ria acres cen ta-
do uma bem-aven tu ran ça: bem-aven tu ra dos os que
fa lam pou co por que de les é a gra ti dão dos ou vin tes.

Vou co me çar pela Se na do ra Pa trí cia Sa bóia, a
quem apren di a res pe i tar, de vi do à nos sa ex pe riên cia
no Ce a rá, no ano pas sa do, ela como con se lhe i ra e eu 
con sul tor do Con se lho Esta du al da Cri an ça. Ela toca
numa das ques tões mais gra ves para mim. Esta mos
aqui de bru ça dos so bre uma pes qui sa. Pre ci sa mos
mais do que uma pes qui sa even tu al que le van te da -
dos que fi cam con ge la dos no tem po. Pre ci sa mos de
um sis te ma per ma nen te de pes qui sa. Esse sis te ma
per ma nen te de pes qui sa deve ser o sis te ma de no ti fi-
ca ção. Te nho co lo ca do isso para mim mes mo e por
onde pas so. A Se na do ra co lo cou o dedo na fe ri da
exa ta men te. Ou seja, não po de mos fi car es pe ran do
que de vez em quan do o meio aca dê mi co, ONGs, or -
ga nis mos in ter na ci o na is pro mo vam pes qui sas. Nós
pró pri os pre ci sa mos mon tar um sis te ma per ma nen te
e con tí nuo de pro du ção de da dos. Esse é o sis te ma.

Como o tem po é cur to, vou sair pela tan gen te,
Se na do ra. Ela bo rei um ma te ri al para o Co mi tê de
Enfren ta men to da Vi o lên cia Se xu al e o Uni cef. Esse
ma te ri al foi apre sen ta do aqui numa ofi ci na. Nele dis -
cu to essa ques tão do sis te ma de no ti fi ca ção, faço su -
ges tões e al gu mas in di ca ções. Com pro me to-me, por-
tan to, a pas sar a esta CPMI esse do cu men to.

Qu e ro acen tu ar o se guin te: não adi an ta ter mos
um sis te ma úni co de no ti fi ca ção mon ta do na Abra pe
ou na Se cre ta ria de Esta do de Di re i tos Hu ma nos.
Pre ci sa mos in te grar to dos os de ma is sis te mas. Por
exem plo, o Da ta sus é de uma ri que za a toda pro va
com re la ção a essa ques tão da vi o lên cia se xu al. O Si -
pia tem os seus da dos. Por que não cri ar mos um sis -
te ma de lin ka gem des ses sis te mas au tô no mos? Esse 
é o gran de pro ble ma do Bra sil. Te nho a im pres são de
que o sis te ma de ca pi ta ni as he re di tá ri as ain da pre va-
le ce aqui nas po lí ti cas pú bli cas e em tudo mais. Todo
mun do é ca pi tão ge ral de sua pró pria re gião e não se
ar ti cu la, não há um go ver no cen tral com re la ção a
esse pon to. Assim, co lo co o sis te ma de no ti fi ca ção
como pon to ne vrál gi co nes sa ques tão. Pro du ção de
da dos de ma ne i ra con tí nua, sis te má ti ca e bas tan te
abran gen te.

Srª De pu ta da Te re si nha Fer nan des, com re la ção
à ques tão do Ma ra nhão, a Ro sá rio não está aqui para
apre sen tar, mas eu te nho tam bém uma boa ex pe riên-
cia de Ma ra nhão, por que fui Co or de na dor-Ge ral da
Anced, Asso ci a ção Na ci o nal dos Cen tros de De fe sa;
vivi mu i to em São Luís, acom pa nhan do o Cen tro Mar -

cos Pas se ri ni e vi a ques tão es pe cí fi ca do Ma ra nhão –
os le i lões de vir gens; o Ju di ciá rio en vol vi do; la men ta-
vel men te, essa ab sol vi ção que o tri bu nal fez, ain da
para es cár nio da po pu la ção ma ra nhen se de vol ven do o 
juiz ao pró prio lo cal onde ele foi acu sa do.

É in te res san te! Espe ro não pa re cer crí ti co em
re la ção ao Ju di ciá rio, pois não sou mais crí ti co do Ju -
di ciá rio do que pos so ser em re la ção aos de ma is Po -
de res. É que, no Bra sil, cri a mos um mito de que o Ju -
di ciá rio é aque le que tem di re i to de cri ti car, de fa lar
mal de to dos os de ma is Po de res, mas não pode ser
cri ti ca do. É in te res san te esse cul to que se cri ou no
Bra sil. Sen ten ça de juiz se cum pre, mas se deve dis -
cu tir bas tan te. A so ci e da de ci vil, o Par la men to e o
Exe cu ti vo de vem dis cu tir. Cum pro, mas es per ne io.
Acho im por tan te, e a li ção do Ma ra nhão me en si nou
isso: a ne ces si da de de cum prir mos de ci sões ju di ci a-
is, mas de es per ne ar mu i to, de co lo car a boca no
trom bo ne para de nun ci ar si tu a ções como essa.

A si tu a ção do Ma ra nhão tam bém re for ça aque la
mi nha tese – va mos cha mar as sim – de que de ve ría-
mos tam bém pe na li zar como trá fi co o cha ma do trá fi-
co in ter no. O pro je to que está sen do apre sen ta do
pela De pu ta da Ma ria do Ro sá rio Nu nes pre vê a pe na-
li za ção do trá fi co in ter no. A De pu ta da está apre sen-
tan do uma pro pos ta, de cri a ção do art. 237 a – não
faz a dis tin ção mais en tre trá fi co in ter na ci o nal e trá fi-
co in ter no.

A si tu a ção do Ma ra nhão é tí pi ca. De na vio, o
Por to de Ita qui ex por ta as nos sas me ni nas para a Ho -
lan da e Gu i a na Fran ce sa. Aí está o trá fi co in ter na ci o-
nal, mas a ma i or par te das me ni nas do Ma ra nhão
usam uma rota in ter na. Elas fa zem Ma ra nhão, Pará,
Su ri na me, Ho lan da, Gu i a na Fran ce sa; ou en tão Ma -
ra nhão, Per nam bu co, Espa nha, Por tu gal e Itá lia. E há
ou tra rota: Ma ra nhão, São Pa u lo e Chi na – Hong
Kong. Qu a se 80% das me ni nas tra fi ca das do Esta do
do Ma ra nhão es tão na rota do avião e não na rota do
na vio. Exis te a rota do na vio, a do Por to de Ita qui, mas
a ma i or par te está nes sa rota in ter na ci o nal, que é Gu -
a ra ra pes – Re ci fe, Be lém e São Pa u lo. É por lá que
es tão sa in do. Se não pe gar mos o trá fi co in ter no, tor -
na-se mais di fí cil, de po is, im pe dir mos o trá fi co in ter-
na ci o nal. Li dar mos com pa í ses de sen vol vi dos para
fazê-los de vol ver nos sas me ni nas no pro ces so de re -
pa tri a ção... Por que não es tan car a san gria aqui den -
tro, evi tan do, como nes se caso em ble má ti co do Ma ra-
nhão, que sa i am por Re ci fe, São Pa u lo e Be lém?

A ou tra ques tão tam bém que acho in te res san te
na sua su ges tão é de sen vol ver mos mais a li nha do
mo ni to ra men to no con tro le so ci al da so ci e da de. A so -
ci e da de ci vil bra si le i ra pre ci sa de mons trar a sua ma i-
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o ri da de sa in do da fase do mero de nun cis mo. Foi im -
por tan te no pe río do da di ta du ra le van tar mos a ban de-
i ra das de nún ci as. Ago ra, pre ci sa mos le van tar ou tra
ban de i ra, de qua li fi car a nos sa de nún cia com o mo ni-
to ra men to.A so ci e da de ci vil pre ci sa mon tar um sis te-
ma de mo ni to ra men to. Por exem plo, os con se lhos tu -
te la res, quan do ten tam fa zer o mo ni to ra men to, como
o exem plo dos ca sos en ca mi nha dos à Jus ti ça, não
con se guem, são de sa pa re lha dos. Par ti ci pei ago ra,
três me ses atrás, do Encon tro da Rede dos Con se-
lhos Tu te la res do Ma ra nhão e vi exa ta men te o de sa-
pa re lha men to. Va mos di zer as sim, é ques tão de op-
ção po lí ti ca. Não acre di to que um pre fe i to te nha in te-
res se em cri ar co bra para mor dê-lo, por que o con se-
lho tu te lar, no fun do, é uma co bra que mor de o Po der
Pú bli co mu ni ci pal. Então, o que está acon te cen do é o
aban do no dos con se lhos tu te la res sem con di ções de
fun ci o na men to. Se não fun ci o nam no tri vi al, quan to
mais para mon tar esse bom sis te ma de mo ni to ra men-
to na li nha da pro te ção.

Por fim, seu ques ti o na men to, que eu já ha via me
fe i to: uma ou tra CPI so bre um tema se me lhan te dez
anos de po is. Estou com mu i ta es pe ran ça, mais tal vez
do que V. Exªs pos sam ima gi nar. Por quê? Por que a
ques tão da ex plo ra ção se xu al no Bra sil só co me çou a
ser dis cu ti da, só foi para a agen da pú bli ca a po lí ti ca
na ci o nal com a CPI an te ri or. É pre ci so que se re co-
nhe ça isso. Se a CPI de dez anos atrás con se guiu co -
lo car na agen da po lí ti ca, como o De pu ta do Luiz Cou -
to já ti nha co lo ca do, nin guém fa la va an tes. Sou ve lho
nes se cam po e sei que essa é uma dis cus são mais
aca dê mi ca. Acre di to que uma nova agen da po lí ti ca vá
nas cer des ta CPI. Por quê? Por que os fa tos são no-
vos, a evo lu ção dos fa tos foi num sen ti do di ver so do
re gis tra do há dez anos. Será que há dez anos dis cu-
tía mos trá fi co? A Este la mes ma fa la va que os me i os
so ci a is, as or ga ni za ções so ci a is ig no ra vam, os ór-
gãos pú bli cos que ela an dou en tre vis tan do tam bém
ig no ra vam a ques tão es pe cí fi ca do trá fi co. No iní cio,
quan do se fa la va em trá fi co, di zia-se: “é ex plo ra ção
se xu al”. Não, é uma for ma es pe cí fi ca de ex plo ra ção
se xu al que tem suas ca rac te rís ti cas e é mu i to li ga da
ao cri me or ga ni za do in ter na ci o nal.

O meu con ter râ neo Se ve ri a no Alves* le van ta
tam bém a ques tão de re pres são e pro te ção. Eu acho
que é um fal so di le ma. Acen tu ei mu i to a ne ces si da de
de pro te ção, por que ca mi nha mos mu i to na li nha da
re pres são, mas, na ver da de, são fa ces de uma mes -
ma mo e da. Pre ci sa mos re al men te aper fe i ço ar a le-
gis la ção pe nal bra si le i ra para ga ran tir mos a re pres-
são, prin ci pal men te fa zen do com que os ór gãos de
apli ca ção da nor ma pe nal se qua li fi quem tam bém,

que di mi nua o ní vel de im pu ni da de – algo ver go nho so
nes te País – e essa se le ti vi da de da má qui na es ta tal
bra si le i ra no cam po do di re i to pe nal, que só atin ge os
co la ri nhos de vá ri as co res. Não men ci o nei as ou tras
co res, por que o de pu ta do es ta va de co la ri nho ver de e 
po de ria pen sar ser in di re ta.

Per gun to ao Sr. De pu ta do Se ve ri a no Alves que
in di ca ções nós po de ría mos dar.Como o tem po é cur -
to, su gi ro: as pá gi nas 204, 207 e 210 do re la tó rio da
Pes traf têm um elen co de su ges tões fe i tas es pe ci fi ca-
men te na li nha de pro mo ção dos di re i tos e pro te ção –
por tan to, de res pon sa bi li za ção. Ali, apro xi ma da men-
te, trin ta in di ca ções são fe i tas. Des cul pe, não vou re -
pe ti-las, mas pos so re me tê-los a essa fon te.

O De pu ta do João Mag no não fez ne nhu ma per -
gun ta.

A De pu ta da Ann Pon tes faz um ques ti o na men to
di re to com re la ção ao Mi nis té rio Pú bli co – é in te res-
san te para mim por que sou ori gi ná rio do Mi nis té rio
Pú bli co; fico, por tan to, com mais fa ci li da de e, ao mes -
mo tem po, mas di fi cul da de para res pon der.

Sou Pro cu ra dor de Jus ti ça apo sen ta do do Esta -
do da Ba hia, já fui Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça do
meu Esta do e pos so dar um de po i men to. Cre io que
exis tem dois mi nis té ri os pú bli cos no Bra sil: o Mi nis té-
rio Pú bli co an te ri or a 88 e o pos te ri or a 88. O Mi nis té-
rio Pú bli co an te ri or a 88 era, la men ta vel men te, o pro -
cu ra dor do rei, agia mu i to ba se a do no prin cí pio da
inér cia: se me pro vo ca rem, fa rei. O Mi nis té rio Pú bli co
atu al não, pos so dar esse de po i men to.

No pró prio Esta do da de pu ta da, o Ma ra nhão, eu 
vejo isso como o cen tro ope ra ci o nal de apo io às pro -
mo to ri as da in fân cia. O pro mo tor Mar cos Ta deu tem
dado uma for ça gran de para rom per essa idéia da
inér cia, de es pe rar que seja pro vo ca do. Te nho no ta do
que isso acon te ce prin ci pal men te no Mi nis té rio Pú bli-
co Fe de ral.

Fiz um elo gio à Po lí cia Fe de ral e à Jus ti ça Fe de-
ral e fui in jus to em não men ci o nar o Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral nes se pon to, por que por trás da Jus ti ça Fe de-
ral e da Po lí cia Fe de ral es ta va um mu i to bom Mi nis té-
rio Pú bli co Fe de ral agin do, mo ni to ran do, acom pa-
nhan do, pro vo can do e, quan do não ti nha res pos ta,
ele pró prio, atra vés de ins tru men to da re co men da-
ção, do acor do de con du ta e dos in qué ri tos ci vis, tam -
bém agin do. Tan to, que o Mi nis té rio Pú bli co, prin ci pal-
men te o fe de ral, não têm se ati do só à ques tão da re -
pres são.

A Asso ci a ção Bra si le i ra dos Ma gis tra dos da
Infân cia fez um le van ta men to a res pe i to de ações ci -
vis pú bli cas, co bran do po lí ti cas pú bli cas de aten di-
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men to a es sas me ni nas e me ni nos ví ti mas de ex plo-
ra ção se xu al.

Qu an to à ne ces si da de de con ci li ar re pres são e
pro te ção: na me di da em que que re mos co lo car o vi o-
la dor e o tra fi can te na ca de ia, nós pre ci sa mos tam-
bém de bons ser vi ços, pro gra mas e po lí ti cas pú bli cas
no cam po da edu ca ção, da as sis tên cia e da sa ú de in -
te gra dos, ar ti cu la dos para aco lher es sas me ni nas.
Elas não po dem fi car sim ples men te as sis tin do aos
tra fi can tes irem para a ca de ia e elas fi ca rem na rua da
amar gu ra. O qua dro do Bra sil é esse. Às ve zes, con -
se gue-se co lo car na ca de ia, mas te nham cer te za de
que 99% do des ti no das me ni nas são o que cha ma ria
a rua da amar gu ra. Estão ex pos tas e são con si de ra-
das, de ago ra em di an te, me ni nas de se gun da e ter -
ce i ra clas se. O caso de San ta na do Aca raú re sul tou
nis to: doze me ni nas ví ti mas de um sa cer do te acu sa-
do de abu so se xu al fo ram ex pul sas da ci da de, por
suas pró pri as fa mí li as. Não só o agres sor não foi pu ni-
do como, o mais gra ve, elas es tão mar ca das. Den tro
da ci da de fala-se que são va ga bun das, que elas ten -
ta ram o pa dre, co i sas es tra nhas des te tipo. Mais adi -
an te, em Be be ri be, um juiz ab sol veu o pai, que es tu-
prou a pró pria fi lha, di zen do que esse pai foi se du zi do
pela me ni na de 14 anos. A so ci e da de é tão ma chis ta
que se dá ao luxo de co me ter ab sur dos des se tipo. 

Será que o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen-
te ser ve para res guar dar di re i tos no caso do trá fi co?
Se esse Esta tu to, vis to como uma lei de pro te ção, fos -
se le va do às úl ti mas con se qüên ci as, de ve ría mos ter
con se lhos de di re i tos for mu lan do po lí ti cas, es ta be le-
cen do os ti pos de pri o ri da des. E es sas nor ma ti vas, os 
con se lhos de di re i tos se ri am res pe i ta dos. Será que
isso está acon te cen do no Bra sil? Há um pro ble ma: o
es ta tu to é óti mo; a apli ca ção do es ta tu to é ruim. Os
con se lhos de di re i tos es tão ins ta la dos no Bra sil.
Estão for mu lan do as po lí ti cas? Nem to dos. As po lí ti-
cas for mu la das por eles têm esse ca rá ter de li be ra ti vo,
vin cu lan te mes mo para o po der pú bli co? Não. Há um
ver da de i ro des res pe i to em re la ção às de ci sões dos
con se lhos de di re i tos.

Aí vem a ou tra ques tão. Ci tei o es ta tu to que a
De pu ta da Ma ria do Ro sá rio Nu nes está fa zen do do
237, e fico hoje com o co ra ção di vi di do. Na épo ca em
que se re di gia o es ta tu to fui con tra que vi es se para o
bojo do es ta tu to aque le ca pí tu lo so bre cri mes. Acha va
que lu gar de cri me era no Có di go Pe nal. O Sis te ma
Pe nal Bra si le i ro é um sis te ma de co di fi ca ção, en tão
os cri mes de ve ri am es tar den tro do Có di go Pe nal,
obe de cen do à sis te má ti ca do mes mo. Não gos to das
leis ex tra va gan tes pe na is. Hoje, mu dei de opi nião e
es tou me do bran do à re a li da de, por que vejo que a al -

te ra ção do Có di go Pe nal está tar dan do tan to, tar dan-
do tan to, que a so lu ção emer gen ci al é co me çar mos a
cri ar cri mes, ti pos pe na is den tro do pró prio Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te. Por isso, fi ze mos no
244-A e há a pro pos ta de fa zer mos no 237-A. 

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes) – Dr. Wan der li no, des cul pe-me in ter rom pê-lo,
ini ci a re mos da qui a pou co a Ordem do Dia e quan do
os tra ba lhos co me çam a CPI deve en cer rar. Peço que
con clua para que eu pos sa pas sar a pa la vra à Drª
Este la.

O SR. WANDERLINO NOGUEIRA NETO – O
De pu ta do Luiz Cou to, a ques tão dos in qué ri tos ar qui-
va dos, de le ga dos afas ta dos, en vol vi men to de po lí ti-
cos, ju í zes e em pre sá ri os, a im pu ni da de, a cor rup ção
re i na, o qua dro é exa ta men te esse. Lem bro-me de
que co me cei a tra ba lhar nes ta área com uma pes qui-
sa no Cen tro de De fe sa Ives de Rous san, na Ba hia,
onde le van tá va mos em um se mes tre oi ten ta e dois
ca sos de ho mi cí di os con tra cri an ças e ado les cen tes,
oi ten ta e dois ca sos de mor tes ofi ci a is le van ta das no
IML. Des ses oi ten ta e dois ca sos, de zo i to re sul ta ram
em in qué ri tos po li ci a is. Olha a de fa sa gem! De oi ten ta
e dois ca sos de mor tes ofi ci a is, só de zo i to in qué ri tos
fo ram ins ta u ra dos. E os que não fo ram ins ta u ra dos
nor mal men te os pro vá ve is in di ci a dos eram po li ci a is
mi li ta res, po li ci a is ou pes so as da alta roda re al men te.
E dos de zo i to in qué ri tos, qua tor ze che ga ram à Jus ti-
ça. E dos qua tor ze que che ga ram à Jus ti ça, só um foi
jul ga do, e esse jul ga men to foi com ab sol vi ção do réu.
Então, o qua dro de im pu ni da de no Bra sil é este, eu o
cha mo de fu nil da im pu ni da de: de oi ten ta e dois, zero. 

A De pu ta da Ro sá ria ti nha ou tras ques tões, mas
vou in ter rom per aqui, por que já as su mi o com pro mis-
so de apre sen tar por es cri to as in di ca ções, e mu i tos
des ses te mas que a De pu ta da abor dou pos so co lo car
no tex to que es tou ela bo ran do. Agra de ço a aten ção e
a pa ciên cia dos se nho res. Mu i to obri ga do.

A SRA. PRESIDENTE (Ma ria do Ro sá rio) –
Obri ga da, Dr. Wan der li no.

Con ce do a pa la vra à Drª Este la Escan do la.
A SRA. ESTELA ESCANDOLA – Vou me per -

mi tir ser mu i to rá pi da e ob je ti va, por ca u sa do adi an ta-
do da hora, e tam bém por que as ques tões mais de or -
dem po lí ti ca po de mos abor dar em ou tra oca sião.

Em pri me i ro lu gar, res pon do mu i to cla ra men te
que, em to dos os ca sos de in qué ri tos re gis tra dos do
Esta do do Go iás, ha via fal si fi ca ção ide o ló gi ca com
au men to de ida de. Ou seja, há o cri me de fal si da de
ide o ló gi ca nas si tu a ções. Isso ocor re tam bém nos ca -
sos de Mato Gros so do Sul, onde uma ado les cen te foi 
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pega den tro de um ar má rio de uma bo a te, em cár ce re
pri va do. É o mes mo caso.

Dos in qué ri tos em ques tão, não te ria o dado de
2003. Em 2002, a gran de par te de les es ta va em fase
de au di ção de tes te mu nhas, sen do que um dos gran -
des en tra ves é por que mu i tos dos acu sa dos es tão na
Espa nha. Ou seja, se a gen te tem os acu sa dos na
Espa nha, é di fí cil ouvi-los. E aí há as re la ções in ter na-
ci o na is. Inclu si ve mu i tos que es tão já com o jul ga men-
to fe i to à re ve lia es tão na Espa nha, onde são do nos
de re des de pros ti tu i ção.

O caso de Mato Gros so do Sul foi a jul ga men to e 
o cri me de trá fi co foi re ti ra do do pro ces so por que se
dis se que não ha via pro vas de que as me ni nas que fo -
ram a le i lão em Cam po Gran de ti nham sido pas sa das
pela fron te i ra jun to com a dona da bo a te. Então, é
pos sí vel que as me ni nas es ti ves sem tran si tan do em
Mato Gros so do Sul. Então, o cri me de trá fi co foi des -
ca rac te ri za do por que não ha via pro vas de que a mu -
lher es ta va jun to com elas ao atra ves sar uma rua de
Pon ta Porã a Pe dro Juan Ca ba le ro.

Na ques tão das vul ne ra bi li da des, que con si de ro
fun da men tal es tar abor dan do, a ca rac te rís ti ca fun da-
men tal são de me ni nas ado les cen tes, mães sol te i ras,
que não ti ve ram po lí ti cas pú bli cas para os seus fi lhos
e têm que sus ten tar es sas cri an ças. Por tan to, não é
uma op ção ser pro fis si o nal do sexo, é a al ter na ti va
que lhes res ta para o sus ten to de si mes ma e de suas
fa mí li as.

Na ques tão dos ho mos se xu a is ado les cen tes
mas cu li nos, a si tu a ção tam bém é de vul ne ra bi li da de
de gê ne ro, pos to que, ao as su mir a sua ori en ta ção
ho mos se xu al, pas sam a ser ex pul sos das suas fa mí li-
as, da Igre ja, do tra ba lho, não são ace i tos nas For ças
Arma das. O que lhes res ta? Se rem ali ci a dos por um
ou tro ho mos se xu al, sub me ti dos a cár ce res pri va dos,
se rem pre pa ra dos para se tor na rem pro fis si o na is do
sexo, se rem trans por ta dos para lo ca is e tudo isso. E
uma ou tra vul ne ra bi li da de é a re gião de fron te i ra.

Há gen te cum prin do pena em Mato Gros so do
Sul, mas não por trá fi co, mas por ru fi a nis mo. Já está
sol ta e já é dona de bor del de novo. Já cum priu a
pena, já está sol ta e dona de novo de uma casa de
pros ti tu i ção.

As mu lhe res na Re gião Nor te, pode ser que não
en trem, mas na re gião Cen tro-Oes te há mu i tas mu-
lhe res pa ra gua i as e bo li vi a nas ser vin do ao tu ris mo
se xu al, es pe ci al men te Mato Gros so e Mato Gros so
do Sul.

Qu an to à le ga li za ção da pros ti tu i ção, sou fa vo-
rá vel à le ga li za ção da pro fis são de tra ba lha do ras do
sexo. Isso fa ria com que elas pas sas sem a ser ci da-
dãs e pu des sem re al men te re gis trar que i xa. Hoje,

efe ti va men te, na pes qui sa que fi ze mos den tro de um
pro je to com cen to e vin te mu lhe res do en tor no da ro -
do viá ria de Cam po Gran de, a prin ci pal que i xa de las é
não sa be rem o que as es pe ra no seu tra ba lho e não
po dem re gis trar que i xa de qual quer co i sa, por que
não têm pro fis são, são con si de ra das de sem pre ga-
das. E, ao ir à de le ga cia, a pri me i ra per gun ta é: “O que 
você faz?” E a res pos ta: “Sou lá da ro do viá ria”. Se é
essa a pro fis são, como re gis trar que i xa?

Esse as sun to de man da mu i ta dis cus são, mas
es tou sen do bre ve por ca u sa do tem po. Na ques tão
da le ga li za ção, é mu i to im por tan te ha ver po lí ti cas
pú bli cas que te nham vi si bi li da de po si ti va. Por que
não bas ta le ga li zar, é pre ci so dar con di ções para a
vi si bi li da de po si ti va. Então, em re la ção a isso, gos ta-
ria de pon tu ar três itens que con si de ro mu i to im por-
tan tes e es tra té gi cos para o en fren ta men to des sa
bar bá rie. Em pri me i ro lu gar, uma co i sa mu i to prá ti ca
e que V. Exªs, re pre sen tan tes do Po der Le gis la ti vo,
têm con di ções mu i to im por tan tes nes sa de fi ni ção,
que é, nos pro je tos de de sen vol vi men tos apro va dos
por V. Exªs, com fi nan ci a men to in ter na ci o nal, que
seja fe i to o im pac to so ci al dos pro je tos. O que acon -
te ceu com o Pro de tur, no Nor des te, não pode acon -
te cer mais. O Pro de tur no Nor des te pode ter sido o
in du tor dos re cur sos para os gran des, mas para os
pe que nos foi o in du tor da pros ti tu i ção. Não te nham
dú vi das dis so. Há vá ri os es tu dos so bre isso. O Ce a rá
tem pro ta go nis mo nis so, as sim como Per nam bu co e
o Rio Gran de do Nor te. Mas o que acon te ceu com o
Pro de tur do Nor des te não pre ci sa mais acon te cer,
com os gran des fi nan ci a men tos, es pe ci al men te do
Ban co Mun di al e do BID.

Na re gião Cen tro-Oes te o ga so du to foi... O ga -
so du to exis te até hoje, mas res tou o que cha ma mos
de fi lhos do ga so du to e a Aids do ga so du to, ou seja, o
ga so du to pas sou, não trou xe ne nhum be ne fí cio fi nan-
ce i ro para os nos sos Esta dos e de i xou uma bar ba ri-
da de, um las tro de si tu a ções mu i to di fí ce is para as
nos sas co mu ni da des, es pe ci al men te para os mu ni cí-
pi os pe que nos. E fo ram apro va dos pelo Se na do, por
exem plo, os em prés ti mos. E eles che gam so men te
para apro va ção. Eu já sei, só vem para cá para apro -
va ção fi nan ce i ra. Mas é im por tan te que se con di ci o ne
a exe cu ção dos pro je tos à ques tão do im pac to so ci al
que es ses pro je tos ca u sam. Por exem plo, os gran des
fi nan ci a men tos para o tu ris mo. Ago ra há o Pro de tur
Sul, que abran ge rá os Esta dos do Rio Gran de do Sul,
Pa ra ná, San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do Sul. São
pro je tos de in fra-es tru tu ra que, em seu las tro, tra zem
uma bar bá rie ter rí vel do pon to de vis ta do de sen ra i za-
men to das co mu ni da des, como a mi gra ção for ça da
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dos tra ba lha do res. São se is cen tos ho mens cons tru in-
do um ga so du to; são qua tro cen tos ho mens cons tru in-
do uma pon te e essa mi gra ção é fe i ta sem usar e sem
qua li fi car mão-de-obra lo cal, sem tra zer ri que zas
para as co mu ni da des lo ca is e de ri que za dis tri bu í da,
não só para os gran des, mas para to dos, es pe ci al-
men te na ques tão do tu ris mo. E, na re gião Nor te, há o 
Pro e co tur, que tam bém é um gran de pro je to fi nan ci a-
do in ter na ci o nal men te.

Então, na ver da de, são po lí ti cas es tru tu ran tes
que de ses tru tu ram as nos sas vi das. E ago ra o Mi nis-
té rio da Inte gra ção co me ça a dis cu tir a in te gra ção do
Mer co sul. O que é isso? É cons tru ir uma gran de es -
tra da, cor tan do o Bra sil, a Bo lí via e o Pa ra guai? E vão
cor tar quem? Qu a is co mu ni da des se rão de sen ra i za-
das? O que acon te ce rá para es sas mu lhe res e para
es sas cri an ças? Então, pre ci sa mos pen sar os pro je-
tos an tes que se jam im plan ta dos, por que, de po is que
são im plan ta dos – e aí acon te ceu toda essa des gra-
ce i ra –, fica mu i to di fí cil cor rer mos atrás.

A se gun da ques tão dis so, de pro pos ta mu i to
con cre ta, são as po lí ti cas so ci a is bá si cas. Eu sei o
quan to é di fí cil – por que já fui ges to ra de po lí ti ca pú bli-
ca – mu dar po lí ti ca pú bli ca, por que sig ni fi ca mu dar
men tes hu ma nas. Mas não po de mos per mi tir mais
que o Mi nis té rio da Edu ca ção tra ve, de uma vez por
to das, a dis cus são da edu ca ção se xu al nas es co las.
Não bas ta um pa râ me tro cur ri cu lar. Qu an do as es co-
las co me çam a mi nis trar a edu ca ção se xu al de base e 
co me çam a em po de rar es sas cri an ças para di ze rem
efe ti va men te – e nis so o Wan der li no tem ra zão – que
não bas ta a lei. Nós já te mos leis. Nós já te mos lei
man dan do fa zer po lí ti ca de edu ca ção se xu al nas es -
co las. Não bas ta mais isso. É pre ci so o mo vi men to da
so ci e da de que vá fa zen do isso. Por isso a ter ce i ra
ques tão es tra té gi ca, que co lo quei como um pon to de
en fren ta men to des sa bar bá rie, é o for ta le ci men to da
so ci e da de ci vil or ga ni za da. Sem so ci e da de ci vil or ga-
ni za da, não exis te de mo cra cia. Sem de mo cra cia, não
há como en fren tar os cri mes. E não adi an ta que rer-
mos di zer – e, em nos sa pes qui sa, co lo ca mos isso
mu i to cla ra men te – que te mos rede po li ci a is dos dois
la dos. Do lado da ex plo ra ção se xu al e do trá fi co de
se res hu ma nos e do lado do en fren ta men to. Sem
uma so ci e da de ci vil for te, não se faz com que o lado
do en fren ta men to fi que mais for te do que o lado da
ex plo ra ção. E não bas tam tri bu na is para os po li ci a is
mi li ta res e po li ci a is ci vis; não bas ta ca de ia para po li ci-
a is, mas que te nha mos uma so ci e da de que faça essa
fis ca li za ção e esse mo ni to ra men to.

Por fim, que ro di zer que, as sim como to dos es -
tão co lo can do, nós ti ve mos, sim, avan ços sig ni fi ca ti-

vos da CPI de 1991 para cá, mas foi um avan ço mais
por obra da so ci e da de ci vil or ga ni za da do que das po -
lí ti cas pú bli cas. As po lí ti cas, efe ti va men te, não ca mi-
nha ram em sa ú de, em edu ca ção. Não ca mi nha ram
efe ti va men te para o com ba te a essa bar bá rie. Nós en -
tão, da so ci e da de ci vil or ga ni za da, ca mi nha mos mu i-
to. E es ta mos pa gan do um pre ço por isso, por que
con ti nu a mos mu i to so zi nhos no em ba te com as po lí ti-
cas so ci a is.

Mu i to obri ga da.
A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go mes)

– Eu pres si o nei para que a Drª Este la Már cia Scan do la
fa las se, mas foi mu i to bom e mu i to nos ser viu.

Eu in da go às Srªs e aos Srs. Par la men ta res se
ain da que rem usar da pa la vra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS) Srª
Pre si den te, ape nas gos ta ria de so li ci tar que, se fos se
pos sí vel, ti vés se mos o nú me ro dos in qué ri tos des ses
ca sos exem pli fi ca dos. Po de ría mos fa zer o re que ri-
men to para a aná li se da CPMI e tam bém para tra ba-
lhar mos na des cen tra li za ção da CPMI já com base
nos in qué ri tos apre sen ta dos.

A SRA. PRESIDENTE (Pa trí cia Sa bo ya Go mes)
– Esta Pre si dên cia con vo ca as Srªs e os Srs. Par la men-
ta res para a pró xi ma re u nião, agen da da para o dia 3 de
ju lho, quin ta-fe i ra, ama nhã, de ca rá ter ad mi nis tra ti vo e
re ser va do, para dis cus são e vo ta ção de re que ri men tos
apre sen ta dos de as sun tos di ver sos.

Para con clu ir, que ro agra de cer a pre sen ça de
to dos, que in clu si ve fi ca ram até esta hora – já são
14h43min. Agra de ço mu i tís si mo aos nos sos ex po si-
to res: Drª Este la Már cia Scan do la e Dr. Wan der li no
No gue i ra Neto, que cer ta men te de ram uma con tri bu i-
ção im por tan tís si ma para esta CPI. A Pes traf – Pes -
qui sa so bre Trá fi co de Mu lhe res, Cri an ças e Ado les-
cen tes para Fins de Explo ra ção Se xu al e Co mer ci al
ser viu a mim e à no bre De pu ta da Ma ria do Ro sá rio
como base im por tan te no nos so re que ri men to. Cer ta-
men te, pre ci sa re mos mu i to do se nhor e da se nho ra
para a con clu são dos nos sos tra ba lhos, vi san do ao
en con tro de so lu ções para o pro ble ma da vi o lên cia
se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes no nos so País.

Não ha ven do mais ne nhum Par la men tar que
que i ra fa zer uso da pa la vra e nada mais ha ven do a
tra tar, ape nas agra de ço a pre sen ça de to dos e tam -
bém da Srª Re la to ra, a no bre De pu ta da Ma ria do
Ro sá rio, com os seus ques ti o na men tos e suas in-
da ga ções.

Mu i to obri ga da a to dos pela pre sen ça.
Boa tar de.

(Le van ta-se a re u nião às 14h44min)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 
(52 ª LEGISLATURA) 

 
BAHIA PFL - Heráclito Fortes 

PFL - Rodolpho Tourinho PMDB -  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães  RIO GRANDE DO NORTE 
PFL -  César Borges PTB -  Fernando Bezerra 
 RIO DE JANEIRO PMDB -  Garibaldi Alves Filho 
PT -  Roberto Saturnino PFL -  José Agripino 
PL -  Marcelo Crivella  SANTA CATARINA 
PMDB -  Sérgio Cabral PFL -  Jorge Bornhausen 
 MARANHÃO PT -  Ideli Salvatti 
PMDB -  João Alberto Souza PSDB -  Leonel Pavan 
PFL -  Edison Lobão  ALAGOAS 
PFL -  Roseana Sarney PT -  Heloísa Helena 
 PARÁ PMDB -  Renan Calheiros 
PMDB -  Luiz Otávio PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
PT -  Ana Júlia Carepa  SERGIPE 
PTB -  Duciomar Costa PFL -  Renildo Santana 
 PERNAMBUCO PDT -  Almeida Lima 
PFL -  José Jorge PSB -  Antonio Carlos Valadares 
PFL -  Marco Maciel  AMAZONAS 
PSDB - Sérgio Guerra PMDB -  Gilberto Mestrinho 
 SÃO PAULO PSDB -  Arthur Virgílio 
PT -  Eduardo Suplicy PDT -  Jefferson Peres 
PT -  Aloizio Mercadante  PARANÁ 
PFL -  Romeu Tuma PSDB -  Alvaro Dias 
 MINAS GERAIS PT -  Flávio Arns 
PL -  Aelton Freitas PDT -  Osmar Dias 
PSDB -  Eduardo Azeredo  ACRE 
PMDB -  Hélio Costa PT -  Tião Viana 
 GOIÁS PSB -  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB -  Íris de Araújo PT -  Sibá Machado 
PFL -  Demóstenes Torres  MATO GROSSO DO SUL 
PSDB -  Lúcia Vânia PMDB -  Juvêncio da Fonseca 
 MATO GROSSO PT -  Delcídio Amaral 
PSDB -  Antero Paes de Barros PMDB -  Ramez Tebet 
PFL -  Jonas Pinheiro  DISTRITO FEDERAL 
PT -  Serys Slhessarenko PMDB -  Valmir Amaral 
 RIO GRANDE DO SUL PT -  Eurípedes Camargo 
PMDB -  Pedro Simon PFL -  Paulo Octávio 
PT -  Paulo Paim  TOCANTINS 
PTB -  Sérgio Zambiasi PSDB -  Eduardo Siqueira Campos 
 CEARÁ PFL -  João Ribeiro 
PSDB -  Reginaldo Duarte PFL -  Leomar Quintanilha 
PPS -  Patrícia Saboya Gomes  AMAPÁ 
PSDB -  Tasso Jereissati PMDB -  José Sarney 
 PARAÍBA PSB -  João Capiberibe 
PMDB -  Ney Suassuna PMDB -  Papaléo Paes 
PFL -  Efraim Morais  RONDÔNIA 
PMDB -  José Maranhão PMDB -  Amir Lando 
 ESPÍRITO SANTO PT -  Fátima Cleide 
PPS -  João Batista Motta PMDB -  Valdir Raupp 
PMDB -  Gerson Camata  RORAIMA 
PL -  Magno Malta PPS -  Mozarildo Cavalcanti 
 PIAUÍ PDT -  Augusto Botelho 
PMDB - Alberto Silva PMDB -  Romero Jucá 
 



 

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. (vago) 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO 
 

TEMPORÁRIA 
(07 titulares e 07 suplentes) 

 
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL –DF) 

Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB – SC) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Aelton Freitas 1. Antonio Carlos Valadares 
Serys Slhessarenko 2. Ideli Salvatti 

PMDB 
Garibaldi Alves Filho 1. Mão Santa 
Valdir Raupp 2. Luiz Otávio 

PFL 
Paulo Octavio 1. João Batista Motta (PPS)* 
João Ribeiro 2. César Borges 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Lúcia Vânia 

*Vaga cedida ao PPS. 
Atualizada em 15.05.2003 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 

 
 
 
 
 



 
1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO 

 
TEMPORÁRIA 

(07 titulares e 07 suplentes) 
 

Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT – PA) 
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL – BA) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Julia Carepa 1. Delcídio Amaral. 
Aelton Freitas 2. Magno Malta 

PMDB 
Luiz Otávio 1. Hélio Costa 
Sérgio Cabral 2. (vago) 

PFL 
Rodolpho Tourinho 1. Efraim Morais 
João Ribeiro 2. Almeida Lima (PDT)* 

PSDB 
Sérgio Guerra 1.Eduardo Azeredo 

*Vaga cedida pelo PFL 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR 
A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

TEMPORÁRIA 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. Romero Jucá 
Papaléo Paes* 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. (vago) 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 

Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA) 
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Ana Júlia Carepa 1. 
Fátima Cleide 2. 

PMDB 
Amir Lando 1. 
Juvêncio da Fonseca 2. 

PFL 
Roseana Sarney 1. 
PSDB 
Lúcia Vânia 1. 
PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. 

Atualizada em 13.05.2003 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Sibá Machado 1. 
Aelton Freitas 2. 

PMDB 
Sérgio Cabral 1. 
Íris de Araújo 2. 

PFL 
Leomar Quintanilha 1. 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. 

PPS 
Álvaro Dias 1. 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT) 
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Flávio Arns 1. 
Eurípedes Camargo 2. 

PMDB 
Ney Suassuna 1. 
Garibaldi Alves Filho 2. 

PFL 
Jonas Pinheiro 1. 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. 

 
Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 

Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 
 

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP) 
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR) 

Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI) 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Vago 1. 
Vago 2. 

PMDB 
Mão Santa 1. 
Papaléo Paes* 2. 

PFL 
Renildo Santana 1. 

PSDB 
Reginaldo Duarte 1. 

PDT 
Augusto Botelho 1. 

*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
(vago) 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Romero Jucá* 
Garibaldi Alves Filho 2. Luiz Otávio 
José Maranhão 3. Ramez Tebet 
Juvêncio da Fonseca 4. João Alberto Souza 
Papaléo Paes 5. Íris de Araújo 
Pedro Simon 6. Sérgio Cabral 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Paulo Octávio 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. Renildo Santana 
José Jorge 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
(vago) 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

* Desfiliou-se do PSDB, passando a integrar a bancada do PMDB em 14.05.2003..  
Atualizada em 15.05.2003 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS “INDICAÇÕES 
APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO 
(7 titulares e 7suplentes) 

(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 
 
 

Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.  
 
 

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(7 titulares e 7suplentes) 

 
Presidente: Senador Tasso Jereissati 

Vice-Presidente: Pedro Simon 
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres 

TITULARES SUPLENTES 
PMDB 

Pedro Simon 1. João Alberto Souza 
Garibaldi Alves Filho 2. Papaléo Paes 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 

PT 
Serys Slhessarenko 1. Sibá Machado 

PSDB 
Tasso Jereissati 1. Arthur Virgílio Neto 

OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL) 
Magno Malta 1. Fernando Bezerra 

Atualizada em 21.05.03 
Secretária: Gildete Leite de Melo 

Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3113972 Fax: 3114315 

E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 

Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes* 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
Heloísa Helena 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
(vago) 7. (vago) 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação. 
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 13.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 



 

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes) 

 
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ) 

Vice-Presidente: Senadora Íris de Araújo (PMDB-GO) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Roberto Saturnino 1. Sibá Machado 
Fátima Cleide 2. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 3. Papaléo Paes* 

PMDB 
Hélio Costa 1. Gerson Camata 
Sérgio Cabral 2. Juvêncio da Fonseca 
Íris de Araújo 3. Luiz Otávio 

PFL 
Roseana Sarney 1 Paulo Octavio 
Demóstenes Torres 2. José Agripino 
Edison Lobão 3. (vago) 

PSDB 
Eduardo Azeredo 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Reginaldo Duarte 

PDT 
Almeida Lima 2. (vago) 

* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003. 
Atualizada em 07.05.2003 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV 

PERMANENTE 
9 (nove) titulares 

9 (nove) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE 

PERMANENTE 
7 (sete) titulares 

7 (sete) suplentes 
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO) 

 



 

5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(17 titulares e 9 suplentes) 

 
Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 

Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ideli Salvati 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

Atualizada em 22.05.2003 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 



 

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1..Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 
Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. (vago) 
(vago) 2. (vago) 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

Atualizada em 22.05.2003 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 

Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello 

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. Ney Suassuna 
José Maranhão 6. Romero Jucá 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. (vago) 
Sérgio Guerra 2. Arthur Virgílio 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

Atualizada em 22.05.2003 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 
Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2 
 

PMDB 
Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 
PFL5 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 
PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
(Vago)8   3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 
PSDB5 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
(Vago)7   1. Augusto Botelho (PDT) RR 2041 
PTB 1 
(Vago)6   1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 
PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 08.05.2003) 
Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo, constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 
5  Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria, constituída na Sessão do SF de 29.4.2003. 
6  Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu 
desligamento do Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
7 Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do 
Conselho, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. 
8 Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação 
lida na Sessão do SF dessa data. 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-4552 
sscop@senado.gov.br 

www.senado.gov.br/etica 



CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 
 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4552 

sscop@senado.gov.br 



PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95) 

 
1ª Designação: 16.11.1995 
2ª Designação: 30.06.1999 
3ª Designação: 27.06.2001 
4ª Designação (a ser realizada) 

 
PROCURADORES 

 
Senadores UF Ramal 

PMDB 
   

PFL 
   

PT 
   

PSDB 
   
PDT/PTB/PSB/PL/PPS 
   

Atualizada em 17 de fevereiro de 2003 
 
 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Telefones: 311-4561 e 311-3265 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
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estrutura, principalmente rodovias. 42 
 
 Parecer nº 745, de 2003, da Mesa sobre o Requerimento de Informações nº 416, 
de 2003, que requer, nos termos do artigo 216, I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, combinado com o artigo 50, §2º da Constituição Federal, sejam solicitadas ao 
Ministro de Estado do Planejamento, Gestão e Orçamento, informações sobre liberações 
de verbas orçamentárias para o fomento às exportações brasileiras. 44 
 
 Parecer nº 748, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
420, de 2003, para que sejam solicitadas ao Ministro da Educação informações sobre os 
procedimentos requeridos para a criação da Universidade Federal do Oeste Catarinense 
(Ufoeste). 46 
 
IDELI SALVATTI 
 
 Anúncio, pelo governo federal, da safra recorde de 120 milhões de toneladas de 
grãos em 2002/2003. 85 
 
 Comentários às críticas do Presidente do PFL sobre a atuação do Governo Lula e 
do governador do Estado de Santa Catarina. 347 
 
 Argumenta que é interessante o assunto abordado, mas que este deve ser visto 
pela ótica do que realmente é e não do que aparenta, ou seja, deve-se investigar mais 
antes de se tirar conclusões. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. 387 
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ÌRIS DE ARAÚJO 
 
 Apelo para a criação de postos de trabalho no País a fim de se evitar o êxodo de 
jovens ao exterior. 66 
 
 Defesa de negociação no Congresso Nacional visando à aprovação da reforma 
da previdência. 196 
 
 Apela ao ministro da Cultura para a recuperação e tombamento, pelo Patrimônio 
Histórico Nacional, do Monumento às Nações Indígenas de autoria do artista plástico 
goiano Siron Franco. 277 
 
 Análise sobre os conflitos agrários no Brasil. 455 
 
IRIS REZENDE 
 
 
JEFFERSON PERES 
 
 Repúdio contra críticas feitas a S.Exª, na sessão de ontem, quando afirmou que 
membros do MST estavam cometendo crimes ao invadir propriedades. 70 
 
 Discute Projeto de Resolução nº 29, de 2003. 489 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de origem). 494 
 
JOÃO ALBERTO SOUZA 
 
 Parecer nº 768, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Proposta de Emenda á Constituição nº 13, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Zambiasi, que altera a redação do § 4º do art. 18 da CF, 
dispondo sobre a organização de municípios. 184 
 
JOÃO BATISTA MOTTA 
 
 Regozijo pela filiação ao PPS do Deputado estadual Carlos Massa Júnior, 
conhecido como Ratinho Júnior. 82 
 
 Críticas ao recuo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à reforma 
da Previdência. 82 
 
 Fala dos depósitos compulsórios que impedem o real crescimento econômico. 
Aparte ao Senador Roberto Saturnino. 454 
 
JOÃO CAPIBERIBE 
 
 Parecer nº 769, de 2003, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 70, de 2003, de autoria do Senador Aelton Neves, que inscreve o nome de 
Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação, no “Livro de Heróis da Pátria”. 211 
 
 Apóia a posição do Senador Antonio Carlos Valadares em relação à 
desvinculação de recursos para saúde e educação na reforma Tributária. Aparte ao 
Senador Antonio Carlos Valadares. 332 
 
 Análise sobre a possibilidade de o Brasil integrar a Alca. 390 
 



 11 

JOÃO RIBEIRO 
 
 
JONAS PINHEIRO 
 
 Vantagens na utilização da mistura de óleo diesel com AIP-102, chamado 
“diesel verde”, de origem vegetal. 64 
 
JORGE BORNHAUSEN 
 
 Considerações sobre o projeto de reforma tributária do governo Luiz Inácio Lula 
da Silva. 503 
 
JOSÉ AGRIPINO 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2003 (nº 354/2003, na Casa de 
origem).  363 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, na Casa de 
origem).  368 
 
 Comentários sobre a manchete de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, intitulada 
“O Presidente do TST acusa Lula de estelionato eleitoral”. 378 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de origem). 492 
 
JOSÉ JORGE 
 
 Parecer nº 767, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Proposta de Emenda á Constituição nº 7, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Jorge Bornhausen, que altera a redação da alínea b, e acrescenta alínea c, ao 
inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 177 da Constituição. 182 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2003 que altera o § 3º do art. 1.331 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. 349 
 
 Aborda a questão dos sistemas de saneamento e abastecimento de água da região 
metropolitana do Recife. 441 
 
JOSÉ MARANHÃO 
 
 
 
JOSÉ SARNEY 
 
 Parecer nº 775, de 2003, que dá redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 41, 
de 2003 (nº 354, de 2003, na Casa de Origem). 364 
 
 Parecer nº 776, de 2003 que dá redação final do Projeto de Lei da Câmara nº 
105, de 2002 (nº 4.828, de 1998, na Casa de origem). 369 
 
 Parecer nº 778, de 2003 que dá redação final ao Projeto de resolução nº 27, de 
2003.  487 
 
 Parecer nº 779, de 2003 que dá redação final ao Projeto de Resolução nº 29, de 
2003, que autoriza a União a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a 



 12 

até US$ 404,040,000.00 (quatrocentos e quatro milhões e quarenta mil dólares norte-
americanos), de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no âmbito do Segundo Empréstimo 
Programático de Ajuste do Setor Público – Reforma Fiscal (PSAL). 489 
 
 Parecer nº 780, de 2003, que dá redação final do Projeto de Resolução nº 28, de 
2003.  499 
 
 Parecer nº 781, de 2003, que dá redação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2002 (nº 659, de 1999, na 
Casa de origem). 501 
 
JUVÊNCIO DA FONSECA 
 
 Descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo governador de Mato 
Grosso do Sul, apontado em parecer do Tribunal de Contas daquele Estado, referente às 
contas do exercício de 2002. 61 
 
 Aborda a fragilidade do processo de reforma agrária que se dá no País neste 
momento e argumenta em favor de uma solução pacífica por parte do governo. Aparte a 
Senadora Íris Araújo. 457 
 
 Críticas ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, por este 
ter renunciado aos recursos que a União deveria repassar como ressarcimento ao estado 
pela manutenção de rodovias federais. 459 
 
LEOMAR QUINTANILHA 
 
 
LEONEL PAVAN 
 
 Homenagem pelo transcurso dos 61 anos da morte da religiosa católica Madre 
Paulina.  252 
 
 Participação dos Líderes do PSDB da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal na solenidade de filiação de novos quadros do partido, em Santa Catarina. 252 
 
 Questiona os empréstimos feitos à Colômbia, à Argentina e à Bolívia sem 
nenhuma garantia de retorno. Aparte a Senadora Ana Júlia Carepa. 262 
 
 Rebate críticas do Ministro José Graziano ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso acerca do Programa Fome Zero. 283 
 
 Requerimento nº 578, de 2003, solicitando ao Ministro de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão as informações que menciona. 358 
 
 Requerimento nº 579, de 2003, solicitando à Ministra de Estado das Minas e 
Energia as informações que menciona. 360 
 
 Fala do prejuízo que haverá com a redução do FPM e apóia o pronunciamento 
do Senador Antonio Carlos Valadares. Aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. 333 
 
 Apoio às reivindicações de Prefeitos para o descontingenciamento de verbas, 
pelo Governo Federal, para a conservação de estradas de Santa Catarina. 346 
 
 A importância da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor. 437 
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 Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2003, que institui forma alternativa de 
pagamento dos débitos relativos a empréstimos e financiamentos à rede hoteleira 
nacional. 481 
 
 Questionamentos sobre as ações do governo Lula. 511 
 
 Homenagem aos 39 anos de emancipação política do Balneário de Camburiú, 
Santa Catarina. 511 
 
LÚCIA VÂNIA 
 
 Defende atenção especial ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI.  71 
 
 Comentários sobre as matérias “Frei Betto critica ‘bandidos’ que atacam sem-
terra” e “Governo descarta intervenção direta da PF”, publicadas no O Estado de S. 
Paulo.  110 
 
 Transcrição de matérias publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo  e o Jornal 
do Brasil, que tratam da situação de tensão que permeia a questão agrária no Brasil. 207 
 
 Solicita a inserção nos anais do Senado Federal dos artigos intitulados “Governo 
não tem projeto”, “Sem-Movimento, um fenômeno em PE” e “Novo Grupo diz que já 
pode fazer 35 invasões”, todas publicadas no jornal O Globo de 6 de julho do corrente 
ano.  294 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2003 que altera a Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro). 353 
 
 Discorre sobre matérias acerca da ocupação de terras pelo MST nos estados de 
Pernambuco e Paraná. 443 
 
 Discute Requerimento nº 513, de 2003. 498 
 
 Considerações sobre a matéria publicada no jornal O Popular de hoje, intitulada: 
“Produtores pedem socorro”. 462 
 
LÚCIO ALCÂNTARA 
 
 
LUIZ OTAVIO 
 
 Defesa do Fundo de Compensação aos Estados Exportadores pelo governador do 
Pará, Simão Jatene. 104 
 
 Tradição brasileira no cultivo aos princípios da autodeterminação dos povos, da 
soberania das nações e da solução pacífica de controvérsias internacionais. Defesa da 
participação do Brasil na reconstrução do Iraque. 287 
 
 Requerimento nº 588, de 2003, que requer a dispensa de publicação do Parecer, 
para imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Resolução nº 28, de 
2003, que retifica a alínea i do art. 2º da Resolução nº 25, de 13 de março de 1997. 499 
 
MÃO SANTA 
 
 Destaca o não cumprimento, por parte do PT, no que se refere às verbas 
destinadas a educação constitucionalmente. Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. 63 
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 Sugere que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva volte-se mais para as questões 
do desemprego no país. Aparte a Senadora Íris Araújo. 67 
 
 Discute a pouca representatividade do PMDB no governo. Aparte ao Senador 
Ney Suassuna. 81 
 
 Sugere que haja um fortalecimento dos poderes da República. Aparte ao Senador 
Paulo Paim. 90 
 
 Critica os altos salários e os benefícios recebidos por filhos de militares. Aparte 
a Senadora Heloisa Helena. 96 
 
 Comentários sobre as mortes de novos pacientes com doenças renais crônicas 
causadas por hemodiálise. 201 
 
 Apresentação de projeto que visa transformar o campus avançado João Paulo 
Reis Velloso na Universidade Federal do Delta do Piauí, em Parnaíba. 201 
 
 Parabeniza o Senador Paulo Paim por servir sempre aos pobres, aos 
trabalhadores e aos idosos. Aparte ao Senador Paulo Paim. 268 
 
 Argumenta que o salário mínimo aprovado é uma vergonha para o país e que as 
reformas são necessárias. Aparte ao Eduardo Siqueira Campos. 271 
 
 Versa sobre o problema do desemprego. Aparte ao Senador César Borges. 275 
 
 Lançamento do livro do Poeta piauiense Álvaro Pacheco. Considerações sobre a 
história política e cultural do Piauí. 279 
 
 Considerações sobre a situação da saúde no país. 343 
 
 Apelo pela imediata recuperação das rodovias federais do Piauí, particularmente 
da rodovia que liga Teresina à Parnaíba, por sua importância para o turismo do Estado. 465 
 
 Fala da importância da transposição do Rio São Francisco para o 
desenvolvimento do nordeste brasileiro. Aparte ao Senador Garibaldi Alves Filho. 515 
 
MAGUITO VILELA 
 
 
MAGNO MALTA 
 
 
MARCELO CRIVELLA 
 
 Parecer nº 763, de 2003, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 1997 (nº 2.314/96, na Casa de origem), que dá 
nova redação a dispositivos dos Decretos-Lei nºs 1.001 e 1.002, ambos de 21 de outubro 
de 1969, e dá outras providências, o Projeto de lei do Senado nº 117, de 2000, da autoria 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que concede à Justiça comum competência para 
processar e julgar crimes de tortura praticados  por militares e o Projeto de Lei do Senado 
nº 132, de 2000, de autoria do Senador Arlindo Porto, que altera o Decreto-Lei nº 1.001, 
de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar e o Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de 
outubro de 1969 – Código de Processo Penal Militar. 122 
 
MARCO MACIEL 
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 Fala da distribuição desigual dos recursos hídricos em nosso país. Aparte ao 
Senador José Jorge. 442 
 
MARIA DO CARMO ALVES 
 
 
 
MOZARILDO CAVALCANTI 
 
 Requerimento nº 569, de 2003, de autoria dos Senadores Mozarildo Cavalcanti, 
Augusto Botelho e Romero Jucá, solicitando votos de congratulações pelos 113 anos de 
cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, ocorrido no dia 9 de julho de 2003. 97 
 
 Comemora o avanço dos direitos indígenas no país citando, como exemplo, a 
conclusão do curso de mestrado do primeiro índio brasileiro, Marcos Terena. 280 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2003, que altera a Lei nº 9.009, de 26 de 
setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências”. 305 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2003, que altera a Lei nº 10.259, de 12 de 
julho de 2001, que “dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 
no âmbito da Justiça Federal”. 307 
 
NEY LOPES 
 
 
NEY SUASSUNA 
 
 Demonstra desapontamento por ver milhões de jovens saírem do nosso país para 
construir a grandeza de outras nações, por falta de oportunidade em seu próprio país. 
Aparte a Senadora Íris Araújo. 69 
 
 Necessidade de que se combata os obstáculos à economia, que impedem o 
crescimento de empregos no País. 79 
 
OSMAR DIAS 
 
 Parecer nº 773, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2003 (nº 4.415, de 2001, na Casa de origem), que concede 
remissão de débito previdenciário do período de abril de 1994 a abril de 1997, em face do 
recolhimento com base na Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, pelas agroindústrias. 234 
 
 Parecer nº 774, de 2003, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2003 (nº 4.415, de 2001, na Casa de origem), que concede 
remissão de débito previdenciário do período de abril de 1994 a abril de 1997, em face do 
recolhimento com base na Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, pelas agroindústrias. 236 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, na Casa de 
origem).  365 
 
PAPALÉO PAES 
 
 Críticas ao recuo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à reforma 
da Previdência. 83 
 



 16 

PATRÍCIA SABOYA GOMES 
 
 
PAULO OCTÁVIO 
 
 
 
PAULO PAIM 
 
 Parecer nº 750, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de 
informações nº 431, de 2003. 47 
 
 Parecer nº 753, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de 
informações nº 436, de 2003. 49 
 
 Parecer nº 758, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de 
informações nº 467, de 2003. 51 
 
 Parecer nº 760, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de 
informações nº 469, de 2003. 51 
 
 Elogio à decisão do governo federal de negociar a Reforma da Previdência. 87 
 
 Comentários à reforma da previdência. 186 
 
 Argumenta a favor do diálogo entre os poderes acerca da reforma da 
previdência. Aparte a Senadora Serys Slhessarenko. 190 
 
 Argumenta a favor das atitudes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
relação à economia e fortalecimento de alianças. Aparte ao Senador Sibá Machado. 194 
 
 Argumenta a favor da posição do governo e diz que seria uma derrota se o 
mesmo recuasse, neste momento, por pressão dos governadores. Aparte a Senadora Íris 
Araújo.  196 
 
 Defende o respeito aos Poderes Executivo e Judiciário, mas ressalta que a última 
palavra em relação à reforma da previdência é do Legislativo. Aparte ao Senador Mão 
Santa.  202 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2003, que institui o Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Profissional e Qualificação do Trabalhador – Fundep, e dá 
outras providências. 239 
 
 Cumprimentos ao Presidente Lula pela sanção da lei do salário mínimo. 
Disposição do Deputado João Paulo para a construção de um grande entendimento em 
torno da reforma da Previdência. Expectativas da aprovação, no Senado Federal, do 
acordo que cria novas travessias rodoviárias sobre o Rio Uruguai. Louvor à iniciativa da 
Secretaria de Comunicação Social do Senado em levar a cabo pesquisa sobre os idosos. 267 
 
 Assinatura pelo vice-Presidente da República do decreto para liberação de 
recursos para pagamento da correção do FGTS referente às perdas provocadas pelo Plano 
Verão e Collor I. 317 
 
 Enaltece a iniciativa do ministro Olívio Dutra, de não receber, durante sua gestão 
no governo Lula, os proventos oriundos de aposentadorias como governador do Estado 
do Rio Grande do Sul. 317 
 
 Assassinato do cabo Luceno Alencar Pereira. 464 
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 Reivindicação dos policiais militares do país para que tenham tratamento 
isonômico com os membros das Forças Armadas, na reforma da previdência. 464 
 
PEDRO SIMON 
 
 Apresentação por S.Exª de projeto de lei instituindo o Serviço Civil Alternativo. 110 
 
 Solicita transcrição nos anais do senado de artigos de autoria de S.Exa. 405 
 
RAMEZ TEBET 
 
 
REGINALDO DUARTE 
 
 Comentários sobre o artigo “Limites do superávit comercial”, do empresário 
Paulo Samico, publicado no Jornal do Brasil. 108 
 
 Comentários sobre a matéria “Renda do trabalhador é a menor desde 1985”, 
publicada no Jornal do Brasil. 204 
 
 Transcrição de artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, edição de 2 do 
corrente mês, intitulado “Carros têm pior semestre em 3 anos”. 293 
 
 Comentário ao artigo “Reajuste de tarifa rende R$ 10,5 bi ao governo”, 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 5 de julho do corrente ano. 418 
 
 Requerimento nº 590, de 2003, que requer voto de aplauso à jornalista Mônica 
Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, pela publicação de reportagem sobre o concurso 
de garis da Comlurb. 500 
 
RENAN CALHEIROS 
 
 Comenta a questão das preferências na escolha de gerentes para o INSS. Aparte 
ao Senador Arthur Virgílio. 386 
 
 Considerações sobre a regulamentação da política de aplicação dos recursos 
financiados da União. 436 
 
 Requerimento nº 589, de 2003, que requer urgência para o Projeto de Lei do 
Senado nº 614, de 1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda, que proíbe a venda 
de arma de fogo e munição em todo o território nacional e dá outras providências 
(tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nº 292, 386, de 1999 e 202 de 
2003).  500 
 
 Defesa da aprovação do substitutivo do Senador César Borges aos projetos que 
tramitam na Subcomissão de Segurança Pública , da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que tratam sobre a proibição da venda e porte de armas de fogo. 505 
 
RENILDO SANTANA 
 
 
ROBERTO SATURNINO 
 
 Argumenta que a decisão final em relação às reformas é do Congresso Nacional. 
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos. 270 
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 Rende homenagens ao Poeta Álvaro Pacheco e acrescenta o nome de Petrônio 
Portela. Aparte ao Senador Mão Santa 280 
 
 Concorda com a posição do Senador Antonio Carlos Valadares em relação à 
desvinculação de recursos da saúde e educação. Aparte ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. 333 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2002 (nº 4.828/98, na Casa de 
origem).  367 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de origem). 492 
 
 Considerações sobre estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 
que faz projeções sobre o aumento do número de homicídios no Brasil caso o governo 
não promova investimentos sociais e em segurança pública. 452 
 
RODOLPHO TOURINHO 
 
 Fala da importância da eletrificação rural. Aparte a Senadora Ana Júlia Carepa. 76 
 
ROMEU TUMA 
 
 Parecer nº 754, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
455, de 2003. 49 
 
 Parecer nº 755, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
457, de 2003. 49 
 
 Parecer nº 756 de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
458, de 2003. 50 
 
 Parecer nº 757, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
459, de 2003. 50 
 
 Parecer nº 759, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
468, de 2003. 51 
 
 Parecer nº 761, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
480, de 2003. 52 
 
 Parecer nº 762, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
503, de 2003. 52 
 
 Argumenta a favor de maiores investimentos em segurança pública. Aparte ao 
Senador Roberto Saturnino. 453 
 
 Pede para o que o Senador Renan Calheiros componha seu discurso com um 
apelo ao Ministério das Relações Exteriores para que faça cumprir os acordos 
internacionais, no intuito de comunicar quando das vendas das armas. 508 
 
ROMERO JUCÁ 
 
 Homenagem pelo aniversário de 133 anos da cidade de Boa Vista. 73 
 
 Inauguração do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), no distrito 
industrial de Manaus. 109 
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ROSEANA SARNEY 
 
 
 
SÉRGIO CABRAL 
 
 
SÉRGIO GUERRA 
 
 Comentários sobre o artigo “Carreiras atropeladas” de José  Arthur Giannotti, 
publicado na Folha de S. Paulo. 107 
 
 Considerações sobre a matéria “Piva destaca espetáculo do crescimento”, 
publicada no jornal o Globo. 205 
 
 Transcrição de artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 5 do 
corrente mês, intitulado “Ministro critica contratação de jagunços”. 294 
 
 Faz crítica a forma como o atual governo está se estruturando em comparação 
com as propostas feitas em campanha. Aparte ao Senador Tião Viana 382 
 
SÉRGIO ZAMBIASI 
 
 Parecer nº 741, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
399, de 2003. 42 
 
 Parecer nº 742, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento de 
informações nº 403, de 2003. 43 
 
 Parecer nº 751, de 2003, da Mesa do Senado Federal, sobre o Requerimento nº 
433, de 2003. 48 
 
 Projeto de Lei do Senado nº 273, de 2003, que altera a Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências, para permitir ao empregado participar do capital da empresa em que 
trabalha, utilizando-se do saldo do referido Fundo. 54 
 
SERYS SLHESSARENKO 
 
 Relato do jornalista Sílvio Mata Rangel Drumond, manifestando temor pela 
soberania nacional na Amazônia. 56 
 
 Elogia a posição do governo de propor discussões sobre a reforma da 
previdência. Aparte ao Senador Paulo Paim. 188 
 
 Considerações acerca da reforma da previdência. Defesa da aplicação de 
recursos da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE) na 
recuperação de estradas. 189 
 
SIBÁ MACHADO 
 
 Propostas alternativas  de transporte para escoamento da safra brasileira. 86 
 
 Considera que a reforma da previdência deve ser um processo solidário. Aparte a 
Senadora Serys Slhessarenko. 190 
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 Visão estratégica do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à 
economia. 192 
 
TASSO JEREISSATI 
 
 
TEOTÔNIO VILELA FILHO 
 
 
 
TIÃO VIANA 
 
 Rebate às críticas oposicionistas ao Governo Federal. 380 
 
 Discute Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2002 (nº 659/99, na Casa de 
origem).  493 
 
VALDIR RAUPP 
 
 Conquista, pela pecuária nacional, do primeiro lugar no mercado mundial de 
exportadores de carne. Necessidade de maior apoio do governo à pecuária. 104 
 
 Solidariza-se com o Senador Mão Santa na defesa da saúde no país. Aparte ao 
Senador Mão Santa. 345 
 
 Satisfação com o aumento do volume de recursos para investimentos pelo 
BNDES. 346 
 
 Crise enfrentada pelo setor de hemodiálise. 432 
 
VALMIR AMARAL 
 
 Informa que a Petrobrás registrou no trimestre deste ano o maior lucro da sua 
história.  420 
 
WIRLANDE DA LUZ 
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